
Norvēģijas pilsētā Bergenā 
ir noslēgusies Baltijas informā-
tikas olimpiāde, kurā veiksmīgi 
startēja Latvijas skolēni. Vienu 
no zelta medaļām izcīnīja Rī-
gas Valsts 1. ģimnāzijas skolēns 
Ingus Jānis Pretkalniņš, vienu 
no sudraba godalgām ieguva 

Aleksandrs Zajakins no Rīgas 
89. vidusskolas, bet vienu no 
bronzas medaļām – Roberts 
Leonārs Svarinskis no Jūrmalas 
Valsts ģimnāzijas.

Vēl Latvijas komandu pārstā-
vēja Raitis Kriķis (Rīgas Valsts 
1. ģimnāzija), Jegors Baļzins (Rī-
gas 96. vidusskola) un Stanislavs 
Jefimovs (Daugavpils Krievu vi-

dusskola–licejs), kuriem šoreiz 
līdz medaļām nedaudz pietrūka.

Kopumā olimpiādē piedalījās 
56 skolēni no 10 valstīm: Dāni-
jas, Igaunijas, Islandes, Polijas, 
Lietuvas, Latvijas, Norvēģijas, 
Somijas, Vācijas un Zviedrijas. 
Olimpiādē absolūtajā vērtējumā 
uzvarēja Zviedrijas skolēns Dā-
vids Vērns (David Wärn), kurš 

aiz sevis atstāja Polijas jauno 
programmētāju Mariušu Tre-
lu (Mariusz Trela). Interesanti, 
ka pērn Baltijas informātikas 
olimpiādē uzvarēja M. Trela, aiz 
sevis atstājot D. Vērnu.

„To, ka jaunieši progresē un ir 
ieinteresēti programmēšanā, uz-
skatāmi parāda iegūtās godalgas. 
Pērn Baltijas informātikas olim-

piādē tika izcīnītas divas bron-
zas medaļas, bet šogad ir sperts 
solis tālāk. Esmu pārliecināta, 
ka arī nākotnē šie jaunieši liks 
par sevi runāt,” stāsta Latvijas 
Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) 
prezidente Signe Bāliņa.
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Skolotājiem ir jāparedz laiks 
pašizglītībai, ir jāorganizē dom-
apmaiņas, diskusiju saieti. Tam 
būtu jānotiek mācību procesa 
laikā, bet pašreizējās noslodzes 
dēļ tas praktiski nav iespējams.

Lasiet 10. lpp. 

Pasaules izglītības foruma 
programmas veidotājs Gevins 
Daiks uzsvēra, ka, ieviešot 
izmaiņas, centrā ir jābūt sko-
lēnam. Svarīgi ir visiem iein-
teresētajiem strādāt kopā.
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Latvijas komanda Baltijas informātikas olimpiādē: Jevgēnijs Vihrovs, vadītājs (no kreisās), Raitis Rūsiņš Kriķis, Roberts Leonārs Svarinskis (bronza), Ingus Jānis Pret-
kalniņš (zelts), Aleksandrs Zajakins (sudrabs; vasarā visi četri jaunieši dosies uz Pasaules informātikas olimpiādi Teherānā Irānā), Stanislavs Jefimovs, Jegors Baļzins, 
Andrejs Vihrovs, vadītājs.
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Līdz 2016./2017. mācību gada beigām ir atlikušas divas 
nedēļas, bet 9. un 12. klases skolēniem jau nākamnedēļ 
sāksies valsts centralizētie eksāmeni, tādēļ arī skolas dzīves 
ritms būs citādāks – vieni steigs kārtot parādus, citi labot 
nepietiekamos vērtējumus, gatavosies eksāmeniem, dosies 
pārgājienos, ekskursijās.

Pagājušajā svētdienā bijusī izglītības un zinātnes ministre 
Mārīte Seile sociālajā tīklā „Twitter” rakstīja šādi: „Māc. gada 
beigas: vecāki steidz šūt priekšautus, tamborēt rozītes, zāģēt 
ornamentus. Absurds rituāls, kad skolā uzdod darbus, zinot, 
ka ne bērniem.” Seiles kundzes izteikumiem bija gan atbals-
tītāji, gan oponenti, piemēram, rakstniece Dace Rukšāne 
viņai atbildēja: „Es margoju pati, un mani bērni arī. Neko 
absurdu tur nesaskatu.” Una teica: „IZM mēs pierādījām, 
ka mājturība ir vienīgais mācību priekšmets, kurā var īste-
not visas IZM nosauktās kompetences.” Ja skolēnu vēlamies 
maksimāli atbrīvot no tiem darbiem, kuros ir nepieciešama 
kaut vismazākā piepūle, pacietība, precizitāte, tad nevajag 
vaimanāt, ka, skolu beidzot, viņš dzīvē nevar nostāties pats 
uz savām kājām. Ja vecāki skolas gados negādā par to, lai 
bērns paveiktu savus tiešos pienākumus kvalitatīvi un ter-
miņā, tad ir jārēķinās, ka visu atlikušo mūžu viņam nāksies 
stutēt savu bērnu. Un, ja vēl arī skolā varēs izvēlēties darīt 
tikai to, kas interesē un patīk, tad nebrīnīsimies, ka kādu 
dienu galva vai kāja paliks, iecirsta trolejbusa durvīs…

Tagad gandrīz 400 cilvēku dienu un nakti Valsts izglītības 
satura centra projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā” 
mēģina izdomāt, kā mācīt skolēnus domāt. Pagājušajā ne-
dēļā kopā ar Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas latviešu valodas un 
literatūras skolotāju balvas „Laiks Ziedonim 2016” laureā-
ti Daigu Zirnīti devāmies uz Rēzekni, lai cildinātu Imanta 
Ziedoņa fonda „Viegli” iedibinātā apbalvojuma „Laiks Zie-
donim” 2017. gada laureātus. Viens no sarunu tematiem, 
ko pārrunājām pa ceļam, bija arī atziņas pēc konferences 
„Domā”, kurā D. Zirnīte vadīja vienu no domdarbnīcām. 
„Esmu tik vīlusies. Tajā dienā nesapratu, kur esmu nokļuvu-
si. Konference nerosināja diskusiju, tā vietā visi apmierināti 
ēda kliņģeri. Ja viss ir tik labi, tad procesā kaut kas nav labi, 
jo, lai rastos kas jēgpilns, ir jāšķiļas idejām. Nav jau situāci-
ja tik viennozīmīga, lai mums nebūtu domstarpību, par ko 
diskutēt. Es biju sagatavojusi trīs 40 minūšu nodarbības un 
cerēju, ka būs atgriezeniskā saite, vismaz par to, vai 40 minū-
šu stunda vispār ir mūsdienām piemērota, jo skolēni domā 
nevis ātrāk, bet lēnāk. Kad nākamajā dienā saviem 8. klases 
skolēniem stāstīju, ka turpmāk mācību procesā viņiem būs 
jādomā, tad viņi man izbrīnīti vaicāja: „Bet ko tad mēs tagad 
darām, ja ne domājam?”,” viņa stāstīja.

Mani pēdējā laika vērojumi liecina, ka vārdos runājam 
par vienām vērtībām, bet darbībā īstenojas pavisam kas cits. 
Diemžēl šīs pieaugušo cilvēku ačgārnības nav labs paraugs 
skolēniem. Viņi mūsu vārdus un darbus kopē 1 : 1, tādēļ jēg-
pilnas pārmaiņas nāk tik grūti.

Par laimi, gan skolu vadītāji, gan skolotāji no savas ilgās 
pieredzes ir sapratuši un mācījušies, ka nekādu patiesu at-
balstu no augšas nevar gaidīt, tādēļ pašorganizējas un rī-
kojas paši, piemēram, šajā laikraksta numurā ir stāsts par 
Ulbrokas vidusskolas iniciatīvu, bet nākamajā numurā stās-
tīsim par Rīgas Juglas vidusskolas direktores Aijas Melles un 
Mūžizglītības un kultūras institūta „Vitae” valdes priekšsē-
dētāja Rolanda Ozola pilsonisko iniciatīvu „Atklāj sevi un 
savas skolas kompetenci!”, kas vakar tika atklāta Juglas vi-
dusskolā.

Lai sirsnīga, mīļa un saulaina Mātes diena! Lai mums 
katrai izdodas būt vislabākajai mammai pasaulē saviem 
bērniem un mums katram – vislabākajam bērnam pasau-
lē savai mammai!
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aktualitātes izglītībā

Laikraksta „izgLītība un kuLtūra” 
4. MaiJa eLektroniskaJā 

izdevuMā „vecākieM”

	Latvijā tieši tēvi veido zēnu attieksmi pret lasīšanu
 Ja lasāmais materiāls ir pārāk grūts, bet stāsts – ļoti 

labs, to var vienkārši izlasīt priekšā, jo arī klausīšanās 
iedrošina zēnus lasīt.

	Vecāku diena izglītības iestādē
 Ja vecāki tiešām kādu reizi vēlas savu bērndārznieku 

vai sākumskolēnu pavērot darbībā izglītības iestādē, 
tad labāks variants par tiešu klātbūtni nodarbībās 
būtu ierasties bērnam pakaļ 10–15 minūšu ātrāk un 
nemanāmi pavērot no malas.

	Kā vadīšana pārtop par kontroli?
 Savas taisnības ielikšana bērna galvā (cita cilvēka 

kontrolēšana) veicinās attālināšanos, bērna neuzti-
cēšanos, neizdevušos dzīvi un dažādas citādas dzīves 
neveiksmes.

Apbalvojuma „Laiks Ziedonim 2017” ieguvēji

LU Sociālo zinātņu fakultāte cildina profesori Skaidrīti Lasmani

MK apstiprinājis Kārli Krēsliņu par Ventspils Augstskolas rektoru

 3. maijā, Imanta Ziedoņa dzimšanas dienā, Latgales vēst-
niecībā „GORS” Rēzeknē norisinājās ceturtā apbalvojuma „Laiks 
Ziedonim” laureātu cildināšanas ceremonija.

Nominācijas „Kedas” laureāte Laura Putāne vada latviešu tautas 
deju kolektīvu „Trejdeksnītis” Štutgartē un „Dimdari” Frankfur-
tē. Nominācijas „Zemi es mācos” laureāts Kristaps Rikāns ir ASV 
uzņēmuma „Ubiquiti Networks” Latvijas filiāles „U-Labs” vadītājs. 
Kategorijā par dzīvi literatūrā „Bize” laureāte Laima Liepiņa vada 
Grobiņas novada Grobiņas pagasta bibliotēku. Nominācijas „Ra-
barbers” laureāte Jana Kolbina, 22 gadus veca jauniete no Salaspils, 
studē Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 
fakultātē un strādā Rīgas Valdorfskolā. Nominācijas „Taureņu uz-
brukums” laureāts Dr. sc. ing. Kārlis Agris Gross ir Rīgas Tehniskās 
universitātes Neorganiskās sintēzes institūta pētnieks.

 8. maijā Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fa-
kultātes domes sēdē fakultātes dekāns profesors Juris Rozenvalds, 
mācībspēks un studenti sveica profesori Skaidrīti Lasmani ar LU 
emeritētā profesora (Professor Emeritus) goda nosaukuma piešķir-
šanu.

Profesore S. Lasmane pieder pie ētikas un komunikācijas ēti-
kas pētījumu virziena un šo tēmu iekļaušanas universitātes cur-
riculum iedibinātājiem un celmlaužiem Latvijā. Spēcīgas ētikas 
pētījumu skolas izveide LU ir viņas vairāku gadu desmitu darba 
rezultāts, kuram ir būtiska loma ne tikai sociālo un humanitāro zi-
nātņu akadēmiskajā vidē, bet arī Latvijas demokrātiskās sabiedrī-
bas veidošanā un tai atbilstīgu vērtību iedibināšanā pēc valstiskās 
neatkarības atjaunošanas.

 3. maijā Ministru kabinets (MK) Kārli Krēsliņu apstipri-
nāja par Ventspils Augstskolas rektoru. Rektora amatā K. Krēsliņu 
ievēlēja Ventspils Augstskolas Satversmes sapulce šā gada 11. jan-
vārī.

K. Krēsliņš ir ieguvis doktora grādu, studējot Lafboro Univer-
sitātē Lielbritānijā. Viņam ir 24 gadu pedagoģiskā un zinātniskā 
darba pieredze. Kopš 2013. gada viņš ir strādājis Ventspils Augst-
skolā par docētāju un mācību prorektoru.

K. Krēsliņš uzskata, ka viņa līdzšinējā pieredze un zināšanas 
mācību un zinātniskajā darbā, kā arī saikne ar uzņēmējdarbības 
vidi palīdzēs attīstīt Ventspils Augstskolu par tādu augstākās izglī-
tības iestādi, kas ieņems galveno vietu universitāšu un augstskolu 
tīklā Baltijas jūras reģiona valstīs un Eiropā, piedāvājot augstas 
kvalitātes studijas, zinātni un pētniecību.
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„Latvijā vislielākā vērtība ir 
mūsu cilvēki, jo esam konkurēt-
spējīgi un nesam Latvijas vārdu 
pasaulē. Vairākos pētījumos ir se-
cināts, ka programmēšanas jomā 
darbinieki ir ar augstāku inte-
lektuālo bagāžu nekā vidēji citās 
jomās, turklāt programmēšana 
palīdz atraisīt talantus citās dzīves 
sfērās,” par novēroto secina „Ac-
centure” vadītājs Latvijā Maksims 
Jegorovs.

„Kaut gan Latvijas skolēnu ko-
mandas sastāvs katru gadu mai-

nās, ir prieks, ka turpinām uzrā-
dīt augstu rezultātu. Tas liecina, 
ka programmēšanas mācības pa-
matskolā ir tādā līmenī, kas spēj 
izskolot aizvien jaunus talantus. 
Ļoti ceru, ka šo jauniešu panāku-
mi iedvesmos arī citus skolēnus 
uzsākt apgūt šīs aizraujošās pro-
fesijas iemaņas vēl skolas solā,” 
uzsver AS „Exigen Services Lat-
via” valdes priekšsēdētājs Māris 
Dreimanis.

„Programmētāju profesija ir 
dinamiska un nemitīgi attīstās. 
Pieprasījums pēc izciliem šīs jo-
mas speciālistiem tuvāko gadu 

laikā arvien pieaugs gan Latvijā, 
gan pasaulē. To novērojam arī 
mēs – profesionāli programmē-
tāji ir deficīts, un konkurence 
nozarē kļūst tikai sīvāka. Baltijas 
informātikas olimpiāde ļauj jau-
niešiem – topošajiem informā-
tikas ekspertiem – pierādīt sevi,” 
saka „Lattelecom Technology” 
valdes locekle un programma-
tūras risinājumu daļas direktore 
Ineta Kraukle. „Lepojamies ar 
mērķtiecīgajiem skolēniem, kuri 
ir izvēlējušies padziļināti apgūt 
zināšanas vienā no tuvākās nā-
kotnes perspektīvākajām jomām. 

Pasaules tehnoloģiju progress 
motivē jauniešus attīstīties šajā 
specialitātē.”

Šīs ikgadējās sacensības no-
tiek kopš 1995. gada, kad pirmā 
Baltijas informātikas olimpiāde 
notika Tartu (Igaunijā). Iniciatī-
va sākās kā Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas projekts, un sākotnēji 
olimpiādēs piedalījās tikai šo trīs 
valstu dalībnieki. Latvijas izlase 
ir piedalījusies visās notikušajās 
olimpiādēs. Līdz šim visvairāk – 
četras reizes – olimpiāde ir noti-
kusi Igaunijā (Tartu 1995, 1998, 
2003, 2010), Latvijā (Rīgā 1996, 

1999, Ventspilī 2004, 2012) un 
Lietuvā (Viļņā 1997, 2002, Pasvā-
lē 2005, Palangā 2014).

Šī olimpiāde ir svarīgs posms, 
gatavojoties Pasaules informāti-
kas olimpiādei, kas no 28. jūlija 
līdz 4. augustam norisināsies Te-
herānā Irānā.

Latvijas izlase uz Baltijas infor-
mātikas olimpiādi var doties, patei-
coties LIKTA, galveno partneru 
„Accenture Latvia”, „Exigen Servi-
ces Latvia”, „Lattelecom” un partne-
ru „Progmeistars” un „Tom Sawyer 
Software Latvia” sniegtajam atbals-
tam. 

3aktuāli

Latvijas skolēni izcīna medaļas 
Baltijas informātikas olimpiādē

Tikai profesionāls 
un par savām 

prasmēm pārliecināts 
skolotājs spēs 
pilnvērtīgi strādāt, 
atbalstīt savus skolēnus 
un iedvesmot viņus 
tālākai izglītībai. Lai 
atbalstītu skolotāju 
profesionālo pilnveidi, 
sava loma ir katras 
skolas administrācijai.



Turpinājums no 1. lpp. 

Atbalsts skolēniem = atbalsts skolotājiem
   ILona SVEKrE

Rīgas V. Zālīša sākumskolas angļu 
valodas skolotāja

IK

Skolēni, viņu vecāki un sa-
biedrība gaida radošu un efektīvu 
darbu. Mācību procesam ir jābūt 
aizraujošam un pilnvērtīgam, 
motivējošam un rezultatīvam. 
Tajā pašā laikā 21. gadsimts ik 
brīdi nes pietiekami daudz pār-
maiņu, uz kurām ir jāreaģē. Mā-
cību process ir pakļauts lielākām 
vai mazākām izmaiņām, un sko-
lotāja profesionalitātei ir izšķirī-
ga nozīme. Tikai profesionāls un 
par savām prasmēm pārliecināts 
skolotājs spēs pilnvērtīgi strādāt, 
atbalstīt savus skolēnus un ie-
dvesmot viņus tālākai izglītībai. 
Lai atbalstītu skolotāju profesio-
nālo pilnveidi, sava loma ir katras 
skolas administrācijai. Arī Rīgas 
Valda Zālīša sākumskolas vadība 
daudz domā par nepārtrauktu 
pedagogu profesionālo izaugsmi. 
Pašlaik ar prieku varam teikt, ka 
skolas projekts „Atbalsts skolē-
niem = atbalsts skolotājiem” ir ie-
guvis Baltijas-Amerikas Brīvības 
fonda (Baltic-American Freedom 
Foundation – BAFF) finansējumu 
programmā „Baltic-American 
Dialogue” („Baltijas-Amerikas 
dialogs”). Pateicoties šā fonda 
atbalstam, ir radusies iespēja uz 
Rīgu uzaicināt ASV Dienvidflori-
das Universitātes profesori Barba-
ru Krūzu (Dr. Bárbara C. Cruz) – 
atzītu ASV pedagogu izglītotāju 
un izglītības pētnieci – dalīties 
savā un amerikāņu skolotāju pie-
redzē ar mūsu valsts skolotājiem, 
izglītības darbiniekiem un peda-
goģijas studentiem.

Dr. B. Krūzas lekciju un pie-
redzes darbnīcu uzmanības cen-
trā būs piecas tēmas: pozitīvas 
mācību vides veidošana; skolo-
tāja darba efektivitāte, veiksmīga 
skolotāja raksturojums; aktīva, 
uz praktisku darbību un iesais-

tīšanos balstīta mācīšanās; kā 
nepieļaut skolotāju profesionālo 
izdegšanu; skolas un sabiedrības 
attiecības.

Pateicoties Latvijas Univer-
sitātes (LU) Pedagoģijas, psiho-
loģijas un mākslas fakultātes un 
personīgi profesores Ilzes Iva-
novas atbalstam, arī pedagoģijas 
studenti tiek aicināti apmeklēt 
profesores B. Krūzas vieslekciju 
2017. gada 12. jūnijā fakultātes 
telpās Jūrmalas gatvē 76.

Pozitīvas mācību 
vides veidošana
Kad skolēni katru dienu do-

das uz skolu, vecāki un citi pie-
augušie, kuru aprūpē ir bērni, 
gaida, ka bērns tiks novērtēts, 
iedvesmots, izglītots, izrādot rū-
pes un cieņu, kādu ir pelnījuši 
visi skolēni. Tā pozitīvu mācību 
vidi varētu iedomāties vecāki un 
bērni.

Kā pedagogi var izveidot un 
uzturēt pozitīvu mācību vidi, lai 
skolēni justos droši un būtu ie-
dvesmoti uzņemties izaicināju-
mus mācību vielas apgūšanai? Kā 
organizēt tādu mācību procesu, 
lai skolēni vēlētos kārtīgi izpildīt 
uzdotos darbus un mācīties ar-
vien labāk?

Pasniedzēja izteiks idejas, 
ar kādu attieksmi un ar kādiem 
paņēmieniem skolotāji var ietek-
mēt pozitīvas mācību vides vei-
došanu. Skolotāji veido mācību 
vidi klasēs, skolas administrācija 
veido skolas klimatu – kā viens, 
tā otrs ir absolūti svarīgi kompo-
nenti, lai skolēni izglītotos pozi-
tīvā vidē.

Skolotāja darba 
efektivitāte.
Kas raksturo veiksmīgu 
skolotāju?
Kas nosaka, vai skolotājs 

strādā efektīvi un virza skolēnus 
uz izcilību, nodrošinot pozitīvu 

mācību vidi? Gadu desmitus ilgi 
pētījumi liecina, ka tiešām ir vai-
rākas īpašības, kas ir raksturīgas 
efektīviem skolotājiem. Tās arī 
būs šīs lekcijas daļas uzmanības 
centrā. Lekcijas dalībnieki uzzi-
nās par pieejām un stratēģijām, 
kas nodrošina augstus skolēnu 
sasniegumus, motivāciju un labu 
uzvedību.

Lekcijā tiks uzsvērta arī savas 
profesionālās dzīves izkopšanas 
un pilnveidošanas nozīme veik-
smīgam darbam.

Dr. B. Krūza aicinās katru 
pārdomāt savas iespējamās per-
soniskās pieejas un izplānot dar-
bību, kuru varētu saukt par efek-
tīvu.

Ar Rīgas izglītības un in-
formatīvi metodiskā centra  
(RIIMC) un personīgi direkto-
res Signes Neimanes atbalstu uz 
vieslekciju 13. jūnijā tiks aicināti 
Rīgas skolu skolotāji. Tā notiks 
RIIMC telpās Kaņiera ielā 15. 
Arī šīs lekcijas laikā tiks aplūkoti 
divi temati.

Aktīva, uz praktisku 
darbību un iesaistīšanos 
balstīta mācīšanās
Aktīva mācīšanās ir tad, kad 

skolēni tiek iesaistīti darīšanā un 
domāšanā. Pētījumi liecina, ka 
lielākā daļa skolēnu labprāt izvē-
las aktīvu mācīšanos, kas veicina 
daudz labāku informācijas un 
apgūtā mācību satura izpratni un 
atcerēšanos, salīdzinot ar tradi-
cionālajām mācību stratēģijām. 
Aktīvā mācīšanās motivē sko-
lēnus mācīties arī turpmāk. Ar 
šo problēmu saskaras arī skolas 
ASV. Lektore piedāvās izvērtēt 
empīriskos pētījumus, kas parā-
da, cik ļoti aktīva mācīšanās ir 
pārāka un ļauj attīstīt skolēnu do-
māšanas un rakstīšanas prasmes, 
kā var izmantot dažādus mācību 
stilus un kāpēc aktīva mācīšanās 
mēdz būt ļoti efektīva un rosina 
augstāku izziņas darbību.

Kā nepieļaut skolotāju 
profesionālo izdegšanu
Šajā lekcijas daļā dalībnieki 

uzzinās to, kā pazīt agrīnus sig-
nālus, ka ir sākusies profesionālā 
izdegšana, un to, cik būtiska ir 
savlaicīga iejaukšanās, lai to no-
vērstu. Dalībnieki tiks iesaistīti 
praktiskā darbībā, lai apgūtu paš-
palīdzību, ja ir sākusies profesio-
nālā izdegšana. Profesore iepazīs-
tinās ar darbībām, kuru veikšana 

grupās diskutēt un reflektēt par 
aktuālām problēmām viņu ikdie-
nas darbā. Tāpat kā daudzās citās 
skolās, arī V. Zālīša sākumskolā 
vienmēr īpaša uzmanība ir tiku-
si veltīta sadarbībai ar vecākiem, 
tādēļ visām iepriekšējām tēmām 
tiks pievienota vēl kāda ļoti sva-
rīga tēma.

Ģimenes, skolas 
un sabiedrības attiecības
Labu, uz sadarbību balstītu 

attiecību veidošana ar skolēnu ģi-
menēm un sabiedrību kopumā ir 
nozīmīgs veiksmīga mācību pro-
cesa komponents. Ne velti sko-
las šim jautājumam velta daudz 
uzmanības. Pētījumi parāda, ka 
tad, kad ģimenes jūtas sadzirdē-
tas un novērtētas, kad tās iesais-
tās savu bērnu izglītošanā, bērnu 
sasniegumi pieaug. Tādēļ skolām 
ir jāiesaista vecāki kopīgā darbu 
plānošanā un lēmumu pieņemša-
nā. Pieredzes darbnīcā profesore 
B. Krūza dalīsies ar labāko piere-
dzi veiksmīgos skolas un sabied-
rības attiecību veidošanas gadī-
jumos, efektīvas savstarpējas ko-
munikācijas stratēģijās, piedāvās 
labas skolas un vecāku sadarbības 
pasākumu un ģimeņu iesaistīša-
nas mācību procesā idejas.

V. Zālīša sākumskolas vadī-
ba ļoti pateicas BAFF un fonda 
projektu izvērtēšanas komisijai 
par augsto mūsu projekta novēr-
tējumu un piešķirto finansējumu. 
Ceram, ka profesores B. Krūzas 
viesošanās laiks būs piesātināts 
ar diskusijām, jaunu informāciju 
un bagātinošs visiem, kuri pieda-
līsies iepriekšminētajos pasāku-
mos. Aicinām sekot turpmākajai 
informācijai un pieteikties dalībai 
kādā no vieslekcijām. Sagaidot 
tās nozīmīgās pārmaiņas Latvijas 
izglītības sistēmā, ko nesīs kom-
petenču pieeja mācību procesā, 
V. Zālīša sākumskolas projekts 
dos savu ieguldījumu skolotāju 
profesionālajā pilnveidē. 

gan skolas vidē, gan ārpus skolas 
palīdzēs ne tikai izdzīvot, bet 
pilnveidoties un piedzīvot profe-
sionālu izaugsmi.

Šī vieslekcija tiks tulkota, da-
lībnieki varēs uzdot interesējošus 
jautājumus.

Pieredzes darbnīcas
14. un 15. jūnijā profesore 

B. Krūza V. Zālīša sākumskolā 
strādās pieredzes darbnīcās gan 
ar šīs skolas pedagogiem, gan 
ar sadarbības skolu pārstāvjiem, 
kuri tiks uzaicināti uz šo pasā-
kumu. Pieredzes darbnīcās tiks 
aplūkoti visi iepriekšminētie te-
mati, dodot iespēju skolotājiem 
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Rīgas domes (RD) izglītības, 
kultūras un sporta departamenta 
(IKSD) tīmekļa vietnē www.e-sko-
la.lv jau ceturto gadu pašvaldības 
vispārizglītojošajām skolām ir pie-
ejama mācību e-vide „Mācību mā-
konis”, kurā skolotājs paša veidotos 
sava mācību priekšmeta materiālus 
dažādos formātos pēc savas izvēles 
kopīgo ar citiem – skolēniem, kolē-
ģiem savā un citās skolās.

RD IKSD administratīvās pār-
valdes vadītāja Lāsma Lancmane 
stāsta, ka Rīgā mācību e-vide vis-
pirms tika nodrošināta, īstenojot 
Eiropas Savienības struktūrfondu 
projektu, kura mērķis bija dabaszi-
nību mācību priekšmetu materiālās 
bāzes uzlabošana. Sākotnēji „Mā-
cību mākonī” tika ievietoti jau sa-
gatavoti uzdevumi un audiovizuāli 
materiāli vidusskolas klasēm mate-
mātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā. To 
iepirkuma konkursa rezultātā īste-
noja Rīgas Tehniskās universitātes 
un citi pieaicinātie speciālisti, kas arī 
turpmāk nodrošinās „Mācību mā-
koņa” tehnisko uzturēšanu.

Lai strādātu „Mācību mākonī”, 
ir jābūt „Mykoob” vai „E-klases” 
lietotājam. Pievienoties un darbo-
ties „Mācību mākonī” var, izman-
tojot „Mykoob” vai „E-klases” au-
torizāciju.

„Mācību mākoņa” 
iespējas
•  Pieejams  gan  skolēniem,  gan 

pedagogiem, gan skolas vadībai.
• Gatavi mācību materiāli visam 

vidusskolas kursam matemātikā, 
fizikā, ķīmijā, bioloģijā, to vidū arī 
audiovizuālie materiāli.

•  Katrs  pedagogs  šajā  vidē  var 
veidot savus mācību priekšmeta 
kursus.

•  Sadaļā  „IKT  iestādēs”  var uz-
zināt jaunumus un aktualitātes IT 

jomā. Šīs sadaļas mērķi ir sekmēt 
IKT izmantošanu izglītības procesā, 
iedrošināt visus izglītības procesā 
iesaistītos inovācijām un radošu-
mam, kā arī informēt par IKT jau-
tājumiem, kas skar tikai Rīgas paš-
valdības izglītības iestādes. Sadaļā 
„IKT iestādēs” ir atvērtas piecas 
tēmas – „Aktualitātes”, „Inovācijas”, 
„Planšetes, to izmantošana mācību 
procesā”, „Datori”, „Tīkli. Sakari. Vi-
deonovērošana” – un forums „Plan-
šetu izmantošana”.

„Mācību mākoņa” 
lietošana
•  Ērta  jebkurā  vietā,  jo  var  ie-

sniegt kontroldarbus, mājasdarbus, 
apskatīt skolotāja sagatavoto mācī-
bu materiālu.

• Klasē ērti strādāt „Mācību mā-
konī”, ja dators vai planšetdators ir 
atsevišķi katram skolēnam.

Departamenta padotības skolas 
„Mācību mākoni” lieto jau vairākus 
gadus. Sākotnēji pedagogiem tika 
organizēti kursi par „Mācību mā-
koņa” lietošanu.

Darbs šajā mācību e-vidē nav 
sarežģīts, tāpēc tā lietotāji ieinteresē 
un piesaista arī citus savus kolēģus, 
un, kā liecina statistikas dati, „Mācī-
bu mākoņa” lietotāju skaits pieaug.

Ja skolotājiem rodas jautājumi 
par pieslēgšanos „Mācību māko-
nim”, ir jāsūta ziņa uz e-pastu lolita.
meza@riga.lv, norādot konkrētā 
skolotāja vārdu, uzvārdu, skolas no-
saukumu.

„Visās Rīgas skolās 99 % skolotā-
jiem klasē ir nodrošināts dators un 
pieeja internetam. Patlaban dators 
līdzinās grāmatai, kuru agrāk sko-
lotājs atvēra, bet tagad caur stabilu 
pastāvīgu interneta pieslēgumu ir 
iespēja piekļūt „Mācību mākonim”. 
Ikvienā dabaszinību kabinetā tas 
jau ir nodrošināts, bet RD strādā, lai 
šāda iespēja būtu arī visos citos mā-
cību kabinetos. Esam lūguši skolas 

iesniegt savu redzējumu par bez-
vada interneta lietojumu mācību 
procesā, jo tad ir jāizvērtē, vai sko-
lēnu vairākumam ir nepieciešamie 
mobilie tālruņi, planšetdatori u. c. 
ierīces, kā arī skolotāju ieinteresē-
tība to jēgpilnam izmantojumam. 
No 56 iesniegtajiem pieteikumiem 
atbalstīsim 10 skolas, prioritāte tiks 
piešķirta ģimnāzijām. Tīkla pie-
ejamība visās klasēs nenoliedzami 
nodrošinātu lielāku elastību, bet ir 
skolas, kurās apjoms ir ierobežots 
vai arī tiek saskatīts apdraudējums 
savstarpējai komunikācijai,” stāsta 
L. Lancmane.

Mācību apgādi „Zvaigzne ABC” 
un „Lielvārds” piedāvā arī elektro-
niskās grāmatas, kuras pēc izlasī-
šanas tiek nodotas virtuālajā bib-
liotēkā, bet tajās izdarītās piezīmes, 
izcēlumus u. tml., izmantojot vienu 
taustiņu, ir iespējams izdzēst.

„Manuprāt, kļūda bija „E-klasi” 
un nozīmīgus privātus datus par 
izglītību nodot privāta uzņēmēja rī-
cībā, jo tam būtu jābūt valsts, tātad 
Izglītības un zinātnes ministrijas, 
kompetencē. Līdz šim absurdi tika 
iztērēti milzīgi līdzekļi, bet būtiskas 
lietas netika radītas un skolas nesa-
ņēma nepieciešamo atbalstu,” pie-
bilst L. Lancmane.

„Mācību mākonis” – 
ērts instruments 
skolotājiem un skolēniem
Rīgas 25. vidusskolas informāti-

kas skolotājs Tālivaldis Mežis: Mēs 
skolā strādājam mācību platformā 
„Moodle”, ko ir ērti izmantot mācī-
bu procesā skolā, ja vien ir interneta 
pieslēgums.

Ja skolotājs ir aktīvs, tad ir jāno-
drošina piekļuve datoriem vai vied-
ierīcēm, mūsu skolā ir planšetda-
toru komplekts. „Mācību mākoni” 
izmanto, lai skolēni stundās varētu 
pildīt uzdevumus – tie var būt da-
žādi praktiskie darbi, testi utt. Tas ir 

atkarīgs no skolotāja profesionalitā-
tes un radošās pieejas.

„Mācību mākonī” skolēns var 
izpildīt mājasdarbu. Skolotājs tur 
publicē mācību materiālus vai no-
rāda saites, kur un ko var izmantot 
papildus. Protams, izstrādājot jaunu 
mācību kursu, satura radīšanā ir jā-
iegulda apjomīgs darbs, lai paveik-
tais būtu kvalitatīvs.

Nereti skolotāji šo darbu uzsāk ar 
lielu entuziasmu, bet bieži pagurst, 
jo jaunu materiālu radīšana prasa 
daudz laika un enerģijas. Kolēģiem 
iesaku, lai necenšas aptvert uzreiz 
visu, bet, piemēram, vienā gadā iz-
veido vienu kursu vēsturē 10. klasei, 
nevis arī 11. un 12. klasei.

Varu teikt paldies par „Mācību 
mākoņa” izveidi, jo to izmantoju 
labprāt, un pamazām iesaistās arī 
citi kolēģi.

Ja skolēniem ekrānā būtu jāla-
sa teksti vēsturē, fizikā, tas nebūtu 
efektīvi, bet vidusskolēniem patīk 
atšķirīgā pieeja uzdevumu veikša-
nā. Arī latviešu valodā uzdevumu 
izpildei, piemēram, tiek izmantoti 
personiskie viedtālruņi. Jauniešus 
saista tas, ka viss notiek ātri, un ne-
apmierina, ja piekļuve datiem rei-
zēm ir palēninātā tempā.

Rīgas 34. vidusskolas direktores 
vietniece informātikas jomā Dana 
Karhu: Mūsu skolas 110 skolotāji 
piedalījās mācībās, kurās viņi ap-
guva „Mācību mākoņa” iespējas un 
katrs izveidoja savu mācību māko-
ni, kurā ir ievietojuši pirmos mācī-
bu materiālus. „Mācību mākonis” ir 
ērts gan skolotājiem, gan skolēniem. 
Skolotājiem vairs nav jāraizējas, 
ka, aizejot uz otru skolas korpusu, 
nebūs paņēmuši līdzi zibatmiņu ar 
sagatavotajiem materiāliem. Ja vien 
ir dators un interneta pieslēgums, 
skolotājs, skolēni var strādāt mācī-
bu e-vidē gan mācību stundas laikā, 
gan jebkurā brīdī, kad vien vēlas. 
Piekļuve mākonim skolēniem ļauj 

pildīt uzdevumus un mājās atkārtot 
uzdevumus atbilstīgi viņu spējām 
un vajadzībām, spējīgākajiem – 
papildus sagatavoties olimpiādēm 
u. tml. Vecāki, kuri ir aktīvāki teh-
noloģiju lietotāji, var sekot, kā bērns 
mācās, palīdzēt viņam. Protams, ir 
arī tādi vecāki, kuri joprojām baidās 
apgūt tehnoloģijas.

Bērniem patīk viss, kas ir saistīts 
ar IT, tas rada papildu interesi, rodas 
aizrautība, bet, protams, ir jābūt zi-
nāšanām, kā tās izmantot.

Skolotāju ieinteresētība nav at-
karīga no mācību priekšmeta, kuru 
viņš māca, bet no viņa attieksmes 
pret tehnoloģijām, piemēram, aiz-
rautīgi „Mācību mākonī” darbojas 
angļu valodas, mūzikas skolotājas. 
Viņas ir novērtējušas, ka visu var 
paveikt ātrāk, efektīvāk, daudzvei-
dīgāk, rodas jaunas idejas, un tajās 
dalās arī ar citiem kolēģiem. Skolas 
ikdiena ir kļuvusi radošāka, jo jau-
nais vienmēr ir interesants. Ir sva-
rīgi, lai projektā iegūtais kļūtu par 
skolas ikdienas sastāvdaļu.

Rīgas 9. vakara (maiņu) vidus-
skolas informātikas skolotāja Ināra 
Jankovska: „Mācību mākoni” gal-
venokārt izmanto skolēni, kuri iz-
glītību iegūst neklātienē, kā arī ik-
dienas mācību stundās, kur to var 
tehniski īstenot. Katra mācību 
priekšmeta skolotājs ir sagatavojis 
visus materiālus konkrētai mācību 
stundai, skolēnam atliek atvērt „Mā-
cību mākoni” un apgūt to. Kad sko-
lēns ir iemācījies, viņš pilda un no-
dod kontroldarbus, testus. „Mācību 
mākonī” strādā 80 % skolotāju, dau-
dzi no viņiem to dara ar lielu aizrau-
tību, bet ir pa kādam pedagogam, 
kurš joprojām izvairās no tehnolo-
ģijām. Pirmajā gadā, kad mācījā-
mies un veidojām savu sistēmu, gāja 
grūti, jo vajadzēja ieguldīt daudz lai-
ka. Šogad skolotāji jau ir priecīgi, ka 
viņiem materiāli jau ir un tos vajag 
tikai papildināt. 

aktuāli4

Rīgas skolu pedagogi aizvien aktīvāk 
izmanto „Mācību mākoņa” iespējas

  DaIga KļanSKaIK

3. maijā tika apstiprināti Mi-
nistru kabineta noteikumi „Notei-
kumi par valsts pārbaudes darbu 
norises laiku 2017./2018. mācību 
gadā”, kuros ir paredzēts diagnosti-
cējošos darbus 3. un 6. klases skolē-
niem organizēt 2018. gada februārī 
un martā, svešvalodu centralizētos 
eksāmenus (CE) vispārīgajā vidējā 
izglītībā – no 13. līdz 16. martam, 
savukārt pārējos valsts pārbaudī-
jumus 9. un 12. klases skolēniem – 
maijā un jūnijā.

Valsts pārbaudes darbi, 
pabeidzot 9. klasi
Eksāmeni notiek:

•   latviešu valodā latviešu mācīb-
valodas izglītības programmās 
(kombinēti) – rakstu daļa – 

2018. gada 23. maijā, mutvārdu 
daļa – 23. un 24. maijā;

•   latviešu valodā mazākumtau-
tību izglītības programmās 
(kombinēti, centralizēti) – raks-
tu daļa – 2018. gada 23. maijā, 
mutvārdu daļa – 23. un 24. mai-
jā;

•   vienā svešvalodā pēc izglītoja-
mā izvēles (kombinēti) – rakstu 
daļa – 2018. gada 29. maijā, mut-
vārdu daļa – 29. un 30. maijā;

•  matemātikā (rakstiski) – 
2018. gada 5. jūnijā;

•   mazākumtautību valodā ma-
zākumtautību izglītības pro-
grammās (kombinēti) – rakstu 
daļa – 2018. gada 7. jūnijā, mut-
vārdu daļa – 7. un 8. jūnijā;

•  Latvijas vēsturē (rakstiski) – 
2018. gada 12. jūnijā.
Izglītojamajiem, kuri attaisno-

jošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksā-
menus noteiktajā laikā, eksāmeni 
notiek:
•   latviešu valodā mazākumtau-

tību izglītības programmās 
(kombinēti, centralizēti) – 
2018. gada 18. jūnijā;

•   latviešu valodā latviešu mā-
cībvalodas izglītības program-
mās (kombinēti) – 2018. gada 
20. jūnijā;

•  mazākumtautību valodā mazā-
kumtautību izglītības program-
mās (kombinēti) – 2018. gada 
20. jūnijā;

• vienā svešvalodā pēc izglītojamā 
izvēles (kombinēti) – 2018. gada 
22. jūnijā;

•  matemātikā (rakstiski) – 
2018. gada 26. jūnijā;

•   Latvijas vēsturē (rakstiski) – 
2018. gada 28. jūnijā.

Valsts pārbaudes darbi, 
pabeidzot 12. klasi
Obligātie CE notiek:

•   vienā svešvalodā pēc izglītoja-
mā izvēles (kombinēti):

•   angļu valodā (kombinē-
ti) – rakstu daļa – 2018. gada 
13. martā, mutvārdu daļa – 
13., 14. un 15. martā;

•   vācu valodā (kombinēti) – 
rakstu daļa un mutvārdu daļa – 
2018. gada 14. martā;

•   krievu valodā (kombinē-
ti) – rakstu daļa – 2018. gada 
15. martā, mutvārdu daļa – 
15. un 16. martā;

•   franču valodā (kombinēti) – 
rakstu daļa un mutvārdu daļa – 
2018. gada 16. martā;

•  latviešu valodā (rakstiski) – 
2018. gada 22. maijā;

•  matemātikā (rakstiski) – 

2018. gada 25. maijā.
Izglītojamā izvēlētajā mācību 

priekšmetā CE notiek:
•  Latvijas un pasaules vēsturē (raks-

tiski) – 2018. gada 28. maijā;
•   bioloģijā (rakstiski) – 2018. gada 

30. maijā;
•   fizikā (rakstiski) – 2018. gada 

4. jūnijā;
•   ķīmijā (rakstiski) – 2018. gada 

6. jūnijā;
•   informātikā (kombinēti) – rakstu 

daļa – 2018. gada 21. maijā, prak-
tiskā daļa – 21. un 22. maijā;

•  ģeogrāfijā (rakstiski) – 
2018. gada 1. jūnijā;

•  ekonomikā (rakstiski) – 
2018. gada 8. jūnijā;

•   mazākumtautību valodā un lite-
ratūrā (krievu) mazākumtautību 
izglītības programmās (rakstis-
ki) – 2018. gada 11. jūnijā.

Apstiprināti 2017./2018. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laiki
  IK InformācIjaIK
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Speciāli „Izglītībai un Kultūrai”

Pavasara saule darbojas dažādi: 
tā padara krāsas košākas un emoci-
jas spilgtākas, bet tā var arī apžilbi-
nāt un novērst uzmanību no lēnāk 
dīgstoša asna vai paēnā čurnošajiem 
gružiem, kuri pašiem vien būs jāno-
vāc. Šā pavasara saulē lepni plīvojo-
šie karogi sveicina mazos ozoliņus, 
kas, čaklu roku apmīļoti, drosmīgi ir 
ieņēmuši savas vietas Latvijas piero-
bežā akcijā „Apskauj Latviju!”. Saule 
ir spoguļojusies baltajos galdautos, 
pie kuriem risināti atmiņu stāsti 
un vārdā nosauktas nākotnes vīzi-
jas. Pie tiem ir satikušās paaudzes, 

draugi un kaimiņi, iepazīti līdz šim 
nezināmi cilvēki, dziedātas dzies-
mas un runāti spēka vārdi, daudzi-
not brīvību, atbildību un iespēju būt 
pašiem savā valstī.

Labi, ka robežas ieskauj ozoli. 
No ozola nekad nesanāks dzīvžogs, 
kuram cauri ne īsti redzēt, ne iz-
spraukties – lai tikai mūsu mauriņš 
zaļo. Ozols, tāles rādot, stiepj savus 
zarus uz visām pusēm un aicina 
meklēt kopīgo, mudina doties ceļā 
un tad atgriezties mājās, atgādinot, 
ka robeža ir ne vien izšķiršanās, bet 
arī sastapšanās vieta. Arī par iespē-
ju, drosmi un vajadzību ne vien 
sargāt, bet arī atvērt fiziskās un ga-
rīgās robežas bija mūsu PAR diena, 
un tas sev un savstarpēji ik pa lai-
kam ir jāatgādina. Īpaši jau reizēs, 
kad karoga mastā gribas izlikt savu 
vienīgo patiesību, pareizību un 
savu visīpašāko statusu tik vareni, 
ka kādam citam uzkrīt tik smaga 
un auksta ēna, ka nemanot paši 
sevi norobežojam un ierobežojam.

Šis ir arī laiks domāt par stāstiem 
un komandām. Vai izmantojam brī-
vību un runājam par visu, kas un kā 
ir bijis, vai atkal konspektējam savu 
atmiņu un notikumus, izraugoties 
to, kas šim brīdim šķiet piedienī-
gāks? Vai dzimtas vēstures stāsti ir 

tikai varoņstāsti? Iespējams, vēl vai-
rāk varam mācīties no tiem citiem – 
kuri klupa, cēlās vai nepiecēlās; kuri, 
noticējuši viltus gaismiņai, darbojās 
no sirds, sadarot labu, ne tik labu un 
ļoti sliktu. Varam mācīties, ja domā-
jam par to, cik katrā gadījumā liela 
nozīme ir bijusi kontekstiem un 
ārējiem spēkiem, cik – paša cilvēka 
dabai un apzinātai izvēlei, kad cen-
tīgums ir slavējams un kad vispirms 
būtu vajadzējis ievilkt elpu un pa-
domāt. Un tad padomāt vēl. Pašam. 
Pat ja tad vēl nezinājām, ka tā ir kri-
tiskā domāšana.

Brīnišķīgi materiāli sarunām un 
domāšanai ir atrodami „Latvijas 
radio 1” raidījumu ciklā „Dzimtas 
saknes” svētdienu rītos un vēlāk 
arī radio arhīvā, to vidū raidījums 
par Skulmju dzimtu. Ar savas per-
sonības milzu spēku un patiesumu 
Džemma Skulme runā par to, „kā 
raksturi izturējās situācijā, kad vara 
daudz ko ietekmēja”. Runājot par 
sava tēva un savu dzīvi, mākslinie-
ce atzīst, ka savā ziņā ir meklējusi 
gan attaisnojumu, gan izskaidroju-
mu tam, kas un kā ir noticis, seci-
not, ka nav viennozīmīgi vērtēja-
ma „tā lielā pienākuma apziņa… 
un atbildības sajūta”, jo joprojām 
nav skaidrs, „vai tas ir īsti tas, par 
ko tev bija jāatbild, vai tev patiesībā 
jānostājas tam opozīcijā”.

Tas viss ir lielisks sākums sarunai 
un domāšanai. Ne tikai svētku laikā, 
bet ik dienu, esot pašiem savā un 
savu skolēnu augšanas procesā. Ne-
dodot plakātiski pareizas atbildes, 
jo tām ir maza un īstermiņa vērtī-
ba. Dž. Skulmi fascinē tas, „kā tas 
viss ģimenes lokā un dzimtas lokā 
notiek, radot atkārtojumus… ko 
tā dzīve ar mums taisa; kādas katrs 
izdara savas kļūdas un kā vārdā”. 
Pārējos sarunā rodamos dārgumus 
atradīsiet paši, savienojot ar to, kas 
jau ir sameklējams vēstures grāma-
tās un citos jūsu dzīves mācīšanās 
materiālu krājumos.

Un, protams, maija sākumā ne-
iztiekam bez hokeja trakuma, kas 
mūs vieno un aizrauj un no kura 
varam tik daudz mācīties. Visas 
tās ģimenes un draugu pulciņi, kas 
paši gādā par brīvdienu ieplāno-
šanu, ceļa izdevumiem, dzīvošanu 
un vienotu noformējumu, ir lielisks 
piemērs uzņēmībai un darītāju at-
tieksmei. Savu enerģiju palīgā sūta 
arī mājāspalicēji.

Visa centrā, protams, ir mūsu 
puiši, no kuriem mēs tik daudz va-
ram mācīties neatlaidību un spēku. 
Vēl viens brīnišķīgs materiāls lasī-
šanai, domāšanai un iestrādāšanai 
savā ikdienā ir 8. maija „Sporta Avī-
zē” publicētie Latvijas hokeja izlases 
trenera Boba Hārtlija (Bob Hartley) 
10 baušļi. Treneris arī ir skolotājs 
šā vārda vislabākajā nozīmē, un šis 
skolotājs saka: „Zinu, kas strādā 
un – kas vēl svarīgāk – kas nestrā-
dā. Taču vienmēr cenšos lūkoties 
arī pēc jaunām metodēm… Ja vēlies 
noturēt viņu uzmanību – jābūt ra-
došam.” Katra spēlētāja iepazīšana, 
sākot ar ķermeņa valodu, personī-
gās dzīves detaļām, komunikācijas 
stilu, ir pats pirmais un allaž aktuā-
lais uzdevums.

Daloties vērojumos U-20 pa-
saules čempionātā Toronto, treneris 
atzīst, ka viņam „nepatika spēlē-
tāju ķermeņa valoda, šķita, ka viņi 
netic paši sev. Netic, ka var uzva-
rēt”. Cik bieži ir nācies redzēt šādu 
skolēnu ķermeņa valodu – pirms 
atbildēšanas klasē, pirms pārbau-
des darba, pirms uzstāšanās skolas 

pasākumā. Jaunais cilvēks visiem 
spēkiem signalizē, ka ir nepiecie-
šams atbalstošs acu skats vai cita 
veida iedrošinājums. Skolotājam 
būtu jānolasa, ka ir nepieciešams 
trenēt ne tikai muskuļus (mācību 
saturu), bet arī galvu – pašvērtēju-
mu un kopainas saskatīšanas pras-
mi. B. Hārtlijs saka: „Trenera uzde-
vums nav tikai novadīt treniņus, 
kā pieaudzis cilvēks viņš uzņemas 
arī zināmu aizgādību par puišiem, 
kuri ir 21–22 gadus veci (vai arī 
30 gadus veci, bet, iespējams, nav 
nobrieduši), un nodod tiem savas 
zināšanas gan par hokeju, gan dzīvi 
kopumā.” Skolotājs ikdienā ir kopā 
ar vēl mazāk nobriedušiem zēniem 
un meitenēm (ne izglītojamajiem), 
tāpēc ir bezjēdzīgi un pat nekrietni 
mācīt tikai vielu. Zaudētāji būsim 
mēs visi kā sabiedrība. Ceļš uz uz-
varu sākas ģērbtuvē, kur treneris 
rūpējas, lai tajā viscaur būtu pozitīvs 
strāvojums, tāpēc „dažkārt tieši bla-
kus līderim nepieciešams nosēdināt 
spēlētāju, kuram retu reizi jāuzsit pa 
plecu un jāpasaka: „Aiziet, aiziet, 
aiziet!””. Arī klasē ir jāmāca sarunā-
ties un sadarboties visdažādākajiem 
skolēniem. Katram savu reizi vajag 
to „aiziet, aiziet!” – gan skolotāja, 
gan arī sava vienaudža.

Un tā – soli pa solim, brīdi pa 
brīdim – veidojas komanda, kurā 
katrs tās dalībnieks grib un prot 
strādāt no visas sirds, izlikt visu, kas 
viņā ir. Rezultātā „mēs uzvaram vai 
mēs neuzvaram. Bet nezaudējam. 
Tas ir ļoti svarīgi, un to vajag apzinā-
ties”. Ja mēs palīdzēsim jauniešiem 
kļūt par komandu un skolā sasmel-
ties šo drosmi aizvien iet uz priekšu 
un darīt savu darbu aizvien labāk, 
nekļūstot par zaudētājiem arī tad, 
kad uzvar cits, ozoliem būs lepnums 
par Latvijā notiekošo. 

5viedoklis

Par ozoliem, robežām, stāstiem
un komandām, kas nezaudē

FOTO: no personiskā arhīva
„Varam mācīties, ja domājam par to, cik katrā gadījumā liela no-
zīme ir bijusi kontekstiem un ārējiem spēkiem, cik – paša cilvēka 
dabai un apzinātai izvēlei, kad centīgums ir slavējams un kad vis-
pirms būtu vajadzējis ievilkt elpu un padomāt,” rosina Aija Tūna.

   aIja TūnaIK

„Zinu, kas 
strādā un – kas 

vēl svarīgāk – kas 
nestrādā. Taču 
vienmēr cenšos 
lūkoties arī pēc 
jaunām metodēm… 
Ja vēlies noturēt viņu 
uzmanību – jābūt 
radošam.”


Katra spēlētāja 
iepazīšana, 

sākot ar ķermeņa 
valodu, personīgās 
dzīves detaļām, 
komunikācijas stilu, ir 
pats pirmais un allaž 
aktuālais uzdevums.



Ja mēs 
palīdzēsim 

jauniešiem kļūt 
par komandu un 
skolā sasmelties šo 
drosmi aizvien iet 
uz priekšu un darīt 
savu darbu aizvien 
labāk, nekļūstot par 
zaudētājiem arī tad, 
kad uzvar cits, ozo-
liem būs lepnums par 
Latvijā notiekošo.



Arī klasē 
ir jāmāca 

sarunāties un 
sadarboties 
visdažādākajiem 
skolēniem. Katram 
savu reizi vajag to 
„aiziet, aiziet!” – gan 
skolotāja, gan arī sava 
vienaudža.



Jaunais 
cilvēks visiem 

spēkiem signalizē, 
ka ir nepieciešams 
atbalstošs acu 
skats vai cita veida 
iedrošinājums. 
Skolotājam būtu 
jānolasa, ka ir 
nepieciešams trenēt 
ne tikai muskuļus 
(mācību saturu), 
bet arī galvu – 
pašvērtējumu 
un kopainas 
saskatīšanas prasmi.
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Valsts izglītības satura centra 
(VISC) projektā „Kompetenču pie-
eja mācību saturā” piecos gados 
ir paredzēts izveidot atbalsta me-
hānismus skolām un skolotājiem, 
pašvaldībām un vecākiem sekmīgai 
mācīšanas pieejas maiņai. Projekta 
vadības komanda 27. aprīlī Latvi-
jas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) 
aicināja uz konferenci „Domā”, 
lai informētu par paveikto, jo ar 
2018./2019. mācību gadu Latvijas 
skolās un pirmskolās (bērniem un 
jauniešiem no 1,5 līdz 18 gadiem) 
tiks sākta pakāpeniska pāreja uz 
pilnveidotu mācību saturu.

Ko darīt tad, 
kad nezini, ko darīt
„Mums ir jāpabeidz vēl divas 

būtiskas lietas – jāpaplašina un jā-
padziļina redzējums par sasniedza-
mo rezultātu skolēnam, lai tās nav 
tikai lietas, ko var viegli izmērīt un 
saskaitīt, bet lai tā būtu dziļā izprat-
ne, spējas zināšanas lietot, rakstura 
īpašības, vērtības. Lielais izaicinā-
jums ir varēt to ieraudzīt, novērtēt, 
lai piešķirtu skolā tam svarīgumu. 
Vēl lielāks izaicinājums ir panākt, 
lai tas notiktu katram bērnam, kat-
rā klasē, katrā skolā. Kā iemācīt, 
ko darīt tad, kad nezini, ko darīt,” 
skaidro projekta satura ieviešanas 
vadītāja Zane Oliņa.

Patlaban saturu izstrādā 250, 
bet projektā kopumā ir iesaistīti 
ap 400 cilvēku. Z. Oliņa informē, 
ka turpmāk mācību satura plāno-
šana notiks uz vietas skolā, ka sko-
lotāji vismaz stundu reizi nedēļā 
kopīgi izlems, kā bērniem mācīs, 
lai tas notiktu efektīvāk un rezul-
tāts būtu dziļa izpratne. Projekta 
laikā notiks skolotāju profesio-
nālā pilnveide, kurā būs iesaistīti 
6000 cilvēku, t. sk. 1700 pārstāvji 
no to skolu komandām, kas pie-
dalās aprobācijā, bet pārējie būs 
no visām Latvijas pirmskolām un 
skolām.

„Rosināsim apņemties, ko jūs 
katrs darīsiet, lai skolēns, kas skolu 
beigs 2030. gadā, būtu sociāli at-
bildīgs, gan radošs domātājs, gan 
tāds, kurš saprot un zina, spēj pats 
vadīt savu rīcību, ir lietpratīgs un 
prot mācīties; lai mācību procesā 
skolēnus rosinātu domāt par to, kā 

viņi darbojas un domā; lai mācīša-
nās kļūtu apzināta,” norāda Z. Oli-
ņa un cer, ka Latvijā būs tāda izglī-
tības sistēma, kur katrs ir atbildīgs 
par sava darba kvalitāti, negaida un 
nesaņem pavēles no augšas.

Svarīga ir visu 
iesaiste un līdzdalība
Konferencē piedalās arī pasau-

les izglītības foruma programmas 
veidotājs Gevins Daiks (Gavin 
Dykes), kurš ir pārliecināts, ka 
iecerēto izglītības politiku var rea-
lizēt, ja notiek ieinteresēto pušu 
iesaiste un līdzdalība, rezultāti 
tiek apspriesti ar kopienu. Viņš 
norāda, ka turpmākajos Ekono-
miskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (Organisation for 
Economic Co-operation and Deve-
lopment – OECD) starptautiskās 
skolēnu novērtēšanas program-
mas (Programme for International 
Student Assessment – PISA) pētī-
jumos tiks pārbaudīts, kā skolēni 
ir apguvuši globālās prasmes un 
kopīgi ar UNESCO tiek izstrādā-
ta kompetencēs balstīta mācību 
programma, kura jau ir ieviesta 
Somijā, Zviedrijā, Dānijā, Kenijā, 
Azerbaidžānā, Singapūrā, Japānā, 
Maldivu salās u. c. (Pēdējie rezul-
tāti liecina, ka, piemēram, Zvied-
rijā un Somijā izglītības attīstība ir 
apstājusies.)

G. Daiks stāsta, ka pagājušā gad-
simta 70. gados tika apguvis datori-
ku un programmēšanas pamatus un 
arī domāšanas veidu, kas turpmāk 
ļāva ātri apgūt arvien jaunas pro-
grammatūras un valodu versijas, kas 
mainās ļoti strauji. Iemācījies kon-
krētu rīku grupas, nevis konkrētas 
lietotnes, tādēļ grūtības nesagādā 
jaunu versiju apgūšana. (Teiktais vēl-
reiz apliecina Latvijas Universitātes 
(LU) docenta Dr. sc. comp. Viestura 
Vēža un citu datorzinātņu speciā-
listu ieteikumu datorikas mācību 
priekšmetu ieviest visās skolās.)

Informācijas pārbagātībā orien-
tēties kļūst arvien grūtāk, tādēļ iz-
glītībā ir jārod jauni veidi, kā apgūt 
prasmes šajā milzīgajā klāstā atrast 
vajadzīgo. „Informācijas laikā jā-
prot ātri uztvert jaunas idejas un 
pastāstīt par savām, jābūt paškri-
tiskam un atvērtam citiem viedok-
ļiem, jāuzņemas atbildība atrisināt 
problēmas, ja citi to nedara vai ne-
spēj,” iesaka G. Daiks, atgādinot, ka 
valstis tiek vērtētas pēc ražotajiem 
produktiem, bet vairāk nenozīmē 
labāk. „Zinātnē radošo impulsu 
var dot māksla, un tās ir jāapvieno. 
Strauji mainās tehnoloģijas, tiek ie-
viesti jauni produkti, tādēļ skolai ir 
jādomā, kādā veidā nenoteiktību 
pārvērst par aizrautību, kurā tiek 
iesaistīti skolēni.”

Viesis stāsta par aptaujas re-
zultātiem: kad bijis aicinājums 
aprakstīt savus labākos skolotā-
jus, visbiežāk minēti tādi vārdi 
kā „pozitīvs”, „jautrs”, „radošs”, 

„interesants”, „atvērts”, „mīļš”, 
„motivēts”. „Ir spējīgi cilvēki, bet 
viņi bieži nav cilvēcīgi, uzvedas 
kā primadonnas, bet, lai kļūtu 
noderīgāki sadarbības partne-
ri, īsti guru, ir jābūt pilsoniski 
atbildīgākiem. Cilvēki un arī 
viņu viedokļi ir ļoti atšķirīgi. 
Skolas vadībai ir jāapspriežas ar 
vecākiem, lai uzzinātu, kā lietas 
uztver skolēns. Ieviešot izmai-
ņas, vispirms ir jānovērtē, kur 
atrodas, bet centrā ir jābūt sko-
lēnam, lai viņš spētu veiksmīgi 
darboties. Svarīgi ir visiem ie-
interesētajiem strādāt kopā,” ir 
pārliecināts G. Daiks.

Jāmācās reizē lasīt, 
rēķināt un arī domāt
Savukārt mācību satura iz-

strādes struktūrvienības vadītāja 
Dace Namsone stāsta, ka projektā 
iesaistītie domā, kā labāk iestrādāt 
domāšanu mācību programmās 
un standartā, lai skolēni stundās 
iedziļinātos būtiskākajā, bet sko-
lotāji – iedziļinātos un saprastu, 
kā domā skolēns.

„Skolotājam jau pirmskolā ir 
jāiemāca bērnam pašam plānot, 
ko viņš, piemēram, matemātikā 
iemācīsies mēneša laikā, ko ir sa-
pratis un ko ar matemātiku darīs 
rīt. Tā būs pašvadītā mācīšanās. 
Risinot matemātikas uzdevumus, 
ir jāapgūst dažādas stratēģijas – tad 
vēlāk dzīvē atcerēsies stratēģijas, 
kā atrisināt dažādas problēmas,” 

skaidro D. Namsone. „Citās val-
stīs jau ar pirmskolu bērni mācās 
reizē lasīt, rēķināt un arī domāt.”

Komentāri
Jāpieņem likums – visiem 
jābūt gudriem un jādomā
Uzklausījām vairāku skolotā-

ju un izglītības darbinieku vie-
dokļus par projekta ieviešanas 
gaitu.

Kādi, jūsuprāt, būs iegu-
vumi un riski no jaunā satura 
un jaunās pieejas?

Vēsturnieks Vilnis Purēns:
Galvenais risks, ko dzirdēju arī 

projekta vadītāju atziņās, – tās ir 
lietas, par kurām runāts jau sen. 
Aktuāls varētu būt jautājums, 
kāpēc par to runājam, bet dzīvē 
to ieviest ir grūti vai neīsteno ne-
maz. Varam uzrakstīt ļoti skaistus 
priekšrakstus, bet jautājums – kas 
ir jādara, lai tā tas patiešām būtu, – 
paliek atklāts. Man šķiet, ka ne-
dabiski kāpinām savas emocijas 
un solām sev to, kas vispār nevar 
būt. Diezin vai izglītībā var gai-
dīt pēkšņas un lielas revolūcijas, 
jo visu laiku taču notiek skolotāja 
sadarbība ar skolēniem, un tam, 
kā attīstās skolēns, līdzi iet arī sko-
lotājs. Lieli, kardināli lēcieni, ma-
nuprāt, nav pat iespējami. Mūsu 
uzdevums ir paskatīties, ko prasa 
laiks un izgatavot laikam atbilstī-
gus stratēģiskos dokumentus, bet 
tie ir tikai dokumenti. To, kas no 
tā realizēsies, redzēsim vēlāk, bet 
pieļauju, ka tikai un vienīgi patla-
ban iespējamais.

Pieejā „domāt, darīt, zināt” 
ir iespējami riski, piemēram, 
izdomājam uzspridzināt sko-
lu, tad izdarīsim un uzzinā-
sim, kas no tā sanācis… gadī-
jumā, ja skolēns nemāk atšķirt 
labo no ļaunā.

Reformas būtība nav izteik-
ta šajos vārdos, bet centieni ir 
panākt, lai skolēns izglītības 
procesā kļūtu neatkarīgāks no 

skolotāja, un tas nozīmē, ka, arī 
pametot skolas telpas, viņš būtu 
spējīgs tālāk attīstīt sevi. Ar to 
arī citās valstīs nodarbojas izglī-
tības plānotāji un veidotāji, t. i., 
atrast veidu, kā padarīt skolēnu 
patstāvīgāku. Visi ir apjautuši, 
ka skolēns, izejot no labās mīļās 
skolas vides, ir apjucis. Es paras-
ti jautāju, kāpēc par uzņēmējiem 
kļūst palaidnīgākie skolēni. Tā-
pēc ka viņi rada problēmas un 
meklē izeju no tām, jo apzinās, 
ka var to izdarīt paši, arī bez mī-
ļās mammas. Viņi dzīvē iet uz 
priekšu, bet teicamniekiem, kuri 
izpilda skolotāju pavēles un cen-
šas to izdarīt pēc iespējas labāk, 
visbiežāk problēmas ir vēlāk, jo 
neprot darboties paši.

Reformas būtība Latvijā un 
citur ir radīt patstāvīgumu, bet 
tam ir milzīgi šķēršļi. Lielākais 
paradokss un jautājums – vai bi-
rokrātija var cīnīties pret birokrā-
tiju? Ir radīta liela izglītības biro-
krātiskā sistēma, kas visu laiku 
cilvēkam ir teikusi: „Tu nedomā, 
mēs tavā vietā visu izstrādāsim, 
mēs tevi ieregulēsim, un tu ej tā, 
kā mēs tevi ieregulēsim, un viss 
būs labi.” No otras puses, dzīve 
visu laiku spiež: „Tu nebūsi neat-
karīgs, ja nedomāsi un nedarīsi 
pats.” Tās ir galvenās problēmas 
un zemūdens strāvojumi.

Kā šajā jaunajā kontekstā 
redzat vēstures mācību priekš-
metu?

Vēstures saturu cenšamies no-
formulēt. Pagaidām neredzu, ka 
būtu uzkāpuši lielā kalnā, bet laiks 
jau vēl ir. Principā viss, kas ir sais-
tīts ar vēsturi, mainās. Tā no poli-
tiskā mēteļa kļūst par cilvēces pie-
redzes krātuvi, un šo faktu pārāk 
maz novērtējam.

Ja uzdodam jautājumu, kāpēc 
tik populāri ir populisti, tad tāpēc, 
ka cilvēki neizprot šos mehānis-
mus, savukārt sabiedrības elite ir 
pārāk ignoranta un ir sākusi uz-
skatīt, ka viss jau tāpat ir skaidrs. 
Vēsturnieku uzdevums ir nepazau-
dēt negatīvo pieredzi, ko cilvēce ar 
populistiem jau ir piedzīvojusi.

Tas pierāda, ka cilvēkiem ir 
īsa atmiņa…
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Strauji mainās 
tehnoloģijas, tiek 

ieviesti jauni pro-
dukti, tādēļ skolai ir 
jādomā, kādā veidā 
nenoteiktību pār-
vērst par aizrautību, 
kurā tiek iesaistīti 
skolēni.



Ieviešot izmai-
ņas, vispirms ir 

jānovērtē, kur at-
rodas, bet centrā ir 
jābūt skolēnam, lai 
viņš spētu veiksmīgi 
darboties. Svarīgi ir 
visiem ieinteresēta-
jiem strādāt kopā.



FOTO: Andris Bērziņš
Pasaules izglītības foruma programmas veidotājs Gevins Daiks.
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Jau septīto gadu Rēzeknes nova-
da iedzīvotāji tika aicināti piedalīties 
aizraujošā pasākumā – skrējienā no 
Rāznas ezera līdz Mākoņkalna vir-
sotnei. Kopējā distance ir 3,5 kilo-
metri, no kuriem pēdējie 400 metri 
ir jāskrien līdz Volkenbergas pils-
drupām pašā Mākoņkalna (Pade-
bešu kalna) virsotnē.

Šogad tas sākās 6. maijā Rāznas 
ezera krastā Mākoņkalna pagasta 
Lipuškos. Skrējienu organizēja 
Rēzeknes novada pašvaldības iz-
glītības pārvalde un Mākoņkalna 
pagasta pārvalde. Skrējienā pie-
dalījās Rēzeknes novada un citu 
novadu iedzīvotāji individuāl i, kā 
arī Rēzeknes novada vispārizglī-
tojošo skolu komandas, kas cīnī-
jās par titulu „Kuplākā skola”. Kā 
stāsta Rēzeknes novada pašval-
dības jaunatnes lietu speciālists 
Jānis Šaudiņš, šogad piedalījās 
148 sportisti – gan mazi, gan lieli, 
gan komandās, gan arī individuā-
li.

Septītā masu skrējiena labāko 
laiku – 13 minūšu 43 sekundes – 
uzrādīja Edgars Stepiņš no Dag-
das novada Andrupenes pagasta, 
savukārt dāmu konkurencē otro 
gadu pēc kārtas visātrākā bija 
Olga Belova no Viļānu novada, 
pieveicot trasi 16 minūtēs 45 se-
kundēs. Skrējēji tradicionāli tika 
sadalīti trīs vecuma grupās: līdz 
16 gadiem, no 17 līdz 35 gadiem 
un ar 36 gadiem. Jaunāko spor-
tistu grupā 1. vietu izcīnīja Raivis 
Spaļs (15 min. 25 sek.) un Ksenija 
Golovneva (18 min. 44 sek.). Ve-
cuma grupā no 17 līdz 35 gadiem 
uzvaras laurus plūca E. Stepiņš un 
O. Belova, savukārt grupā, sākot ar 
36 gadiem, uzvarēja Nikolajs Pet-
rovs no Ludzas (15 min. 33 sek.), 
labojot pagājušajā gadā uzrādīto 
rezultātu par 3 sekundēm, un Ive-
ta Malta no Viļāniem (18 min.), 
labojot pagājušā gada labāko re-
zultātu par 18 sekundēm.

Titulu „Kuplākā skola” un 
150 eiro naudas balvu, ko varēs 
izmantot sporta inventāra iegā-

dei, saņēma Nautrēnu vidussko-
la, kas aiz sevis atstāja Maltas vi-
dusskolu (balva – 100 eiro), kā arī 
Sakstagala pamatskolu (balva – 
80 eiro). Kopējais balvu fonds 
šogad bija 1000 eiro.

Gaidot rezultātus, par skrējēju 
izklaidi un enerģijas atjaunošanu 
rūpējās deju studijas „STOPTIME” 
deju grupas „Heroes Crew” dejotāji.

„Pateicamies Mākoņkalna pa-
gasta pārvaldei par sadarbību, 

sporta klubam „Magnen” par 
skrējiena koordinēšanu, kā arī 
14 brīvprātīgajiem jauniešiem, 
kuri palīdzēja veidot šo aizraujo-
šo pasākumu,” laikrakstam stāsta 
J. Šaudiņš. 

Manuprāt, Saeimai ir jāpie-
ņem likums, ka visiem skolēniem 
ir jābūt gudriem un jādomā, un 
nevajadzētu nekādus miljonu pro-
jektus. 

Divas atšķirīgas 
domdarbnīcas
Rīgas Augstākā reliģijas zināt-

ņu institūta lektore VISC projek-
ta „Kompetenču pieeja mācību 
saturā” satura izstrādes eksperte 
Dr. psych. Ingrīda Trups-Kalne:

LNB konferencē „Domā” bija 
domdarbnīcas, kur gan jaunie, 
gan pieredzējušie skolotāji ie-
saistīja konferences dalībniekus 
dažādās aktivitātēs. Manuprāt, ir 
jāprot iedvesmot, lai šādas akti-
vitātes nav bezmērķīgas. Ja kom-
petenču pieeja tiek pārprasta, 
tad svarīgi šķiet bērnus tikai no-
darbināt, lai paši aktīvi darbojas, 

bet daudz būtiskāk skolotājam ir 
apzināties, kāpēc to dara, cik tas 
skolēnam ir eksistenciāli svarīgi, 
kāda tam visam ir jēga. Ja pro-
jekta mērķi izprot tā, ka turpmāk 
stundās skolēni ir jānodarbina 
dažādās aktivitātēs, tad viss var 
pārvērsties bezmērķīgā procesā 
un zināšanas kļūs vēl fragmentā-
rākas un saruks arvien mazākas. 
Tā secinu, jo vienā domdarbnīcā 
aicināja sadalīties grupās, izvēlē-
ties atbildīgo un izpildīt uzdoto 
matemātikas uzdevumu. Nesa-
pratu, kāpēc man tas ir jādara un 
kā var tālāk noderēt.

Otrajā domdarbnīcā ieguvu 
pozitīvu pieredzi, jo skolotāja ar 
lielu aizrautību stāstīja par Alek-
sandra Čaka dzeju un pakāpeniski 
nonācām līdz mākslinieciskās iz-
teiksmes līdzekļiem, kas var šķist 
pat neinteresanti, – dzejas ritmi, 
metaforas, salīdzinājumi. Sapratu, 
cik svarīgi ir, lai pats skolotājs ir 

aizrautīgs un spēj iedegt uguntiņu 
skolēnos – viņus iedvesmot, tad 
arī notiks gaidītā attīstība.

Jābūt starppriekšmetu
saiknei
Izglītības tehnoloģiju asociāci-

jas vadītājs Georgs Turlajs:
Manuprāt, svarīga ir starp-

disciplinārā saikne, un turpmāk 
visiem kopā – skolotājiem, teh-
niskajam personālam, vecākiem – 
būtu jādomā, kas un kā notiks, kā 
darboties vienoti. Es arī piedalījos 
abās nosauktajās domdarbnīcās, 
un, lai gan abi vadītāji zināja, ka 
būsim viņu nodarbībā, starp vi-
ņiem nebija šīs saiknes. Matemā-
tikas nodarbībā, piemēram, varēja 
atklāt, kā, analizējot A. Čaka dze-
joli, tiek izmantota matemātiskā 
šifrēšanas metode.

Kolektīvā katrs ir maza daļiņa 
no kopīgā mehānisma, kas nonāk 
pie vēlamā rezultāta.

Jāskatās, kā 
projekta idejas sasaucas 
ar to, ko dara
LU profesore VISC projekta 

„Kompetenču pieeja mācību saturā” 
satura izstrādes eksperte Dr. theol., 
Dr. paed. Laima Geikina:

Manuprāt, konferences diena 
bija ļoti mērķtiecīgi saplānota, lai 
500 cilvēkus veiksmīgi menedžē-
tu. Taču, tā kā tik īsā laika pos-
mā vajadzēja apgrozīt tik daudz 
cilvēku, pietrūka elastības, kas 
ir kompetenču projekta ideja, – 
katrs var izvēlēties un paņemt 
sev to, kas viņam ir interesants. 
Konferences pirmās daļas referāti 
bija labi, jo īpaši ārzemju kolēģa 
teiktais par to, ka skolotājiem pie-
trūkst iedvesmas. Viena lieta ir, 
ka tu vari strukturēti pateikt savu 
tekstu atbilstīgi saturam, bet sko-
lotājam ir jāiedod spārni, lai viņš 
vispār varētu kustēties.

Konferences otrajā daļā tās da-

lībnieki bija sadalīti pa darba gru-
pām, kurām nebija iespējas izvēlē-
ties tās domdarbnīcas, kuras es 
būtu vēlējusies redzēt. Man bija 
jāiet uz „Logic Cards”; literatūra 
vēl kaut cik atbilda manām jo-
mām. Tās vērtības, ko projekts 
grib nest, domdarbnīcu, ko pār-
svarā vadīja jaunieši, valodā nepa-
rādījās. Tur nebija runas par ie-
kļaušanu, sarunas bija par 
konkurenci, to, kurš būs veiksmi-
nieks. Es jau arī noslēgumā teicu, 
ka ir jāskatās, kā projekta idejas 
sasaucas ar to, ko dara. Savukārt 
no kolēģiem dzirdēju atsauksmes, 
ka konferences otrā daļa ir bijusi 
pilnīgi garām – tikai tāda staigāša-
na, nav saprotams nekas, ko grib 
pateikt. Manuprāt, ir daļa kolēģu, 
kuriem ir grūti pieņemt, ka kaut 
kas ir jāmaina, jo viņi pašreizējā 
situācijā jūtas komfortabli, māk 
tajā izdzīvot. Kaut ko mainīt ir 
personības iekšējs lēmums. 
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Skrējiens „Rāzna–Muokūņkolns 2017”

RTU aicina uz CERN zinātnes nedēļu Latvijā

FOTO: Enija Kuzminska
6. maijā 148 sportisti – gan mazi, gan lieli, gan komandās, gan arī individuāli – pirms skrējiena „Rāz-
na–Muokūņkolns 2017” starta.

  IK InformācIjaIK

  IK InformācIjaIK
Tuvinot Latviju Eiropas Kodol-

pētniecības centram (CERN), Rīgas 
Tehniskā universitāte (RTU) kopā 
ar CERN no 22. līdz 26. maijam 
rīko vērienīgu pasākumu – CERN 
nedēļu Latvijā. Šajā nedēļā Rīgā 
ieradīsies CERN amatpersonas un 
zinātnieki, kuri tiksies ar RTU va-

dību, valdības pārstāvjiem, kā arī 
Saeimas deputātiem, apspriežot 
potenciālo Latvijas dalību CERN.

Šajā nedēļā CERN zinātnieki 
lasīs lekcijas par aktuālākajiem pē-
tījumiem elementārdaļiņu fizikā 
un Latvijas skolēniem būs unikāla 
iespēja interaktīvā izstādē apskatīt 
Lielā hadronu paātrinātāja tuneli, 
kurā tika atklāts Higsa bozons, un 

izzināt šā tuneļa darbības pamat-
principus.

CERN nedēļa Latvijā sāksies 
pirmdien, 22. maijā, plkst. 15.00 
RTU Dizaina centrā, atklājot 
CERN interaktīvo izstādi, kurā tiks 
piedāvāta ne tikai informācija par 
šo Eiropas elementārdaļiņu fizikas 
pētniecības citadeli, bet arī inter-
aktīvais Lielā hadronu paātrinātāja 

tunelis. Tajā skolēniem un citiem 
interesentiem tiks skaidroti daļiņu 
fizikas pamatprincipi un demon-
strēts, kā pasaules izcilākie zināt-
nieki cenšas atklāt vēl nezināmas 
daļiņas un gūt dziļāku izpratni par 
Visuma izcelšanos. Šie demon-
strējumi notiks, izmantojot spēles 
elementus – žestikulējot, lēkājot, 
„spēlējot futbolu” ar protoniem, 

izstādes apmeklētāji varēs novērot, 
kā Higsa daļiņas piešķir matērijai 
masu. Savukārt, lai izstādes ap-
meklētāji varētu pārbaudīt jaun-
iegūtās zināšanas, būs iespējams 
izpildīt tiešsaistes testu un uzzināt 
pareizās atbildes, tā nostiprinot sa-
vas zināšanas. Turpat būs iespēja 
apskatīt arī īsta elementārdaļiņu 
pagarinātāja fragmentu. 
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26. aprīlī Rīgas Klasiskajā ģim-
nāzijā notika Rīgas domes (RD) 
izglītības, kultūras un sporta de-
partamenta (IKSD) rīkotā konfe-
rence „Bilingvāla izglītība Rīgas 
skolās: rezultāti un perspektīvas”. 
Tajā tika aktualizēti vairāki bū-
tiski jautājumi, kas īpaši svarīgi 
šķiet kontekstā pēc nesen svinē-
tās Latvijas Republikas Neatkarī-
bas atjaunošanas dienas.

Zināt latviešu valodu
ir svarīgi bērniem
Uzrunājot konferences dalīb-

niekus, Rīgas Klasiskās ģimnāzi-
jas direktors Romāns Alijevs atgā-
dina – 1993./1994. mācību gadā 

tika nolemts paplašināt latviešu 
valodas lietošanu Latvijas vēsturē, 
ģeogrāfijā, literatūrā un Latvijas 

kultūras pamatos: „Notika daudz 
diskusiju, arī strīdu, jo daudzi no 
skolotājiem latviešu valodu ne-
zināja un necentās to apgūt, bet 
vairākums tomēr sapratām, ka tas 
ir svarīgi bērniem – zināt un lietot 
gan krievu, gan latviešu valodu. 

Trūka mācību līdzekļu, un skolo-
tāji paši sāka izstrādāt bilingvālus 
materiālus un izdot grāmatas. Tad 
arī sākās priekšmetu skolotāju 
sadarbība ar latviešu valodas sko-
lotāju.” Kā atzīst skolas vadītājs, 
patlaban strādāt bilingvāli ir kļu-
vis vēl grūtāk, jo izglītība jau ir 
kļuvusi multilingvāla – stundās 
izmanto arī angļu valodu.

RD IKSD izglītības pārvaldes 
priekšnieks un departamenta direk-
tora vietnieks Ivars Balamovskis ir 
pārliecināts, ka šajā situācijā arvien 
nozīmīgāks ir dialogs starp profe-
sionāļiem, atklātās stundas, lai viens 
no otra aizgūtu labāko pieredzi un 
lai ieguvēji būtu skolēni.

Laikraksta 27. aprīļa numurā 
sniedzām ieskatu atklātajā dabas-
zinību mācību stundā Rīgas Kla-
siskajā ģimnāzijā, kur kolēģi no 
dažādām Rīgas skolām varēja vē-
rot un salīdzināt, kā tiek izman-
tots viens no bilingvālās izglītības 
instrumentiem – latviešu valodas 
un mācību priekšmetu skolotāju 
sadarbība. Šoreiz – par novēroto 
latviešu valodas stundā.

Latviešu valoda 
ar integrētu 
ģeometrijas tēmu
Skolotāja Ludmila Stebakova, 

uzsākot latviešu valodas stundu 
6.c klasē, stāsta, ka tēma būs at-
klājumi un izgudrojumi zinātnē, 
savukārt iecerētā integrētā tēma – 
ģeometriskās figūras, gramatiskā 
tēma – skaitļa vārdi.

12 skolēnu strādā grupās pa 
četri. Katrs saņem no papīra iz-
grieztas ģeometriskas figūras: 
trīsstūri ir grupas līderiem, un 
viņi pārliecinās, vai visi saprot uz-
devumu, un vienīgie drīkst uzdot 
jautājumu skolotājam; tie, kam ir 
četrstūri, apkopo informāciju un 
prezentē grupas darbu; taisnstū-
ri – meklē izeju no sarežģītām 
situācijām, pieņem lēmumu, ja ir 
jārīkojas citādi; apļi – harmonijas 
simbols – ir jāpanāk saskaņa gru-
pas biedru vidū.

Katra grupa saņem sagriezta 
teksta fragmentus, meklē sāku-
mu un turpinājumu, lai loģiski 
sagrupētu, kā rīkojās agrāk un ko 
izmanto mūsdienās, piemēram, 
A variants: tālā senatnē cilvēki 
rakstīja ar pirkstiem, pēc tam 
ilgu laiku rakstīja ar zoss spal-

vām – spalvas galu noasināja un 
mērca tintē; B variants: pirmo 
tintes pildspalvu 1884. gadā iz-
gatavoja amerikānis Lūiss Voter-
mens (Lewis Waterman), lodīšu 
pildspalva radās daudz vēlāk – 
1935. gadā to izgatavoja ungāri 
Lāslo un Georgs Biro (László Józ-
sef Bíró un György Bíró).

Nākamajā uzdevumā tiek iz-
mantota pētnieciskā metode. 1. uz-
devums darba lapā – nosauktās 
darbības ir jāsakārto tādā secībā, 
cik tās pašam ir svarīgas, nepiecie-
šamas, piemēram, rakstīt; redzēt 
savu spoguļattēlu; zināt pareizu 
laiku; labi redzēt; nesamirkt lietū; 
iztīrīt apģērbu. Ir jāstrādā kopā un 
jāizsaka grupas viedoklis, var iz-
mantot frāzes „vajadzīgs”, „vairāk 
vajadzīgs”, „mazāk vajadzīgs”.

Novēroju – lai gan grupās ir sa-
dalītas lomas, ne visi to iegaumē. 
Īpaši puiši vairāk vēlas darboties 
pēc saviem noteikumiem. Ne tik 
viegli padodas nonākt pie vienota 
grupas viedokļa, tādēļ skolotāja at-
ļauj izteikties individuāli.

2. uzdevums – sakārtot šīs lie-
tas secībā, kādā tās laika gaitā tika 
izgudrotas, un pastāstīt. 3. uzde-
vums – iespēja sevi pārbaudīt 
un, ja ir nepieciešams, veikt iz-
maiņas. 4. uzdevumā katrai gru-
pai ir jāizsaka savs viedoklis un 
jāpamato, kas cilvēkus visvairāk 
rosina izgudrot ko jaunu. Lai gan 
darba lapā ir dotas norādes – ne-
pieciešamība, vēlme pēc ērtībām 
un komforta, nepieciešamība iz-
dzīvot utt. –, skolēni ar grūtībām 
formulē savu viedokli, ne visai 
viegli izdodas pamatot un rast 
kopsaucēju, tādēļ skolotāja uzve-
dina uz noteiktām domām.

5. uzdevumā ir doti šādi ter-

mini: bezgalīga taisne, stars, no-
grieznis, punkts, sākumpunkts. 
Ir jāatzīmē pieci, pēc skolēnu do-
mām, visnozīmīgākie izgudroju-
mi uz taisnes, par sākumpunktu 
izvēloties ģimnāzijas dibināšanas 
gadu. Kad skolotāja atgādina, ka 
ģimnāzija šogad svin 20 gadus, 
un aicina pateikt, kāds ir dibi-
nāšanas gads, puiši ar smaidu 
atbild, ka 3000 gadu pirms mūsu 
ēras. L. Stebakova reaģē profesio-
nāli, vien pārjautājot, kāpēc esot 
minēta tik neloģiska atbilde.

6. uzdevumā katram ir jāizvēlas 
viens priekšmets un jāuzraksta, kas 
notiktu, ja tas nebūtu izgudrots. 
Kā šis izgudrojums ietekmē katra 
dzīvi? Kurā gadā tas notika (gads ir 
jāuzraksta vārdiem)?

Pēc pārtraukuma seko grupas 
darba vērtējums. Tiek prezentēts 
saņemtā teksta saturs, līdzīgi no-
tiek pāru darbs. Ir jāveic arī pašvēr-
tējums, kad jāatceras un jāuzraks-
ta, par ko šodien tika runāts, kāds 
bija uzdevums, strādājot grupā, 
jāuzraksta kompliments katram 
grupas dalībniekam un jāsecina, 
kāds ir šodienas ieguvums: fakti 
par izgudrojumiem; sapratne, kas 
veicina progresu; prasme izteikt un 
pamatot savu viedokli.

Tiek uzdots arī mājasdarbs: 
ir jāizveido saraksts, uzskaitot 
lietas, kas ir nepieciešamas un 

ko ikdienā lieto skolā; jāintervē 
cilvēki, kas skolā ir mācījušies 
pirms 10, 20 vai 30 gadiem; jāsa-
līdzina, kuras lietas bija agrāk un 
ir mūsdienās; jāieraksta sarakstā, 
kuras no tām lietoja agrāk, bet 
tagad vairs ne.

Interesantais 
skolēnu vecums
Pārtraukumā skolotāja L. Ste-

bakova atzīst, ka 6. klasē bērniem 
ir interesants vecums un nav tik 
viegli panākt iecerēto, jo viņi vēlas 
parādīt sevi. Tam piekrīt arī citu 
skolu kolēģes, kuras vēro stun-
du. Rīgas 80. vidusskolas latviešu 
valodas skolotāja Solvita Ābelīte 
atklāj, ka ir sestklasnieku audzi-
nātāja un nereti uz audzināšanas 
stundām aicina palīgā skolas psi-
hologu, lai runātu par skolēniem 
svarīgo, kas nodarbina prātus tieši 
šajā vecumā.

Rīgas 33. vidusskolas sākum-
skolas skolotāja Gunta Parma 
piekrīt, ka skolēni meistarīgi 
pārbauda gan skolotāju pacie-
tību, gan humora izjūtu. Abas 
skolotājas ir pārliecinājušās, ka 
patlaban bērni attīstības ziņā 
apsteidz savus vienaudžus vis-
maz par vienu gadu, piemēram, 
3. klases skolēnu intereses un 
uzvedība ir tāda, kāda pirms vai-
rākiem gadiem bija raksturīga 
5. klasē, bet tagadējo 6. klases 
skolēnu – kāda bija 7. klasē.

G. Parma stāsta, ka, sākot jau 
ar 1. klasi, ar bērniem cenšas ru-
nāt latviski – un ar katru gadu 
arvien vairāk. „Dzīvoju Bolderājā 
un apkārtnē pārsvarā dzirdu tikai 
krievu valodu. Novēroju, ka, pie-
mēram, matemātikas un dabas-
zinību stundās bērni ātri apgūst 

terminus latviešu valodā un tas 
nesagādā grūtības, tā ka 3. klasē 
praktiski runāju tikai latviski,” at-
klāj skolotāja.

Arī S. Ābelīte skaidro, ka lat-
viešu valodas stundās krievis-
ki runā minimāli, vien tad, ja ir 
nepieciešams kaut ko izskaidrot. 
„Ir radies priekšstats, ka skolēnu 
ģimenes dzīvo pavisam citā, izo-
lētā pasaulē – gan informācijas, 
gan kultūras; tas savā ziņā ir pat 
traģiski. Sadzīvē tiek novērots, 
ka latvieši sarunā bieži pāriet uz 
krievu valodu,” norāda skolotāja.

Atbildot uz jautājumu, kādi seci-
nājumi ir radušies atklātajās stun-
dās, skolotājas uzsver, ka „no šādām 
pieredzes apmaiņas reizēm pats vēr-
tīgākais ir iespēja iegūt jaunas idejas. 
Gan 33. vidusskolā, gan 80. vidus-
skolā stunda ilgst 40 minūšu, tāpēc 
skatoties secinām – ja pastāv stundu 
bloki, ir vienmērīgāks ritms, skolo-
tājam nav jāsteidzas, un tas varētu 
būt ieguvums”. 
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Vienīgā iespēja un saskarsme 
ar latviešu valodu ir skolā
         ILzE BrInKmanEIK Ir radies 

priekšstats, ka 
skolēnu ģimenes 
dzīvo pavisam citā, 
izolētā pasaulē – 
gan informācijas, 
gan kultūras; tas 
savā ziņā ir pat tra-
ģiski. Sadzīvē tiek 
novērots, ka latvieši 
sarunā bieži pāriet 
uz krievu valodu.



Profesionāls 
skolotājs pats 

mācās visu mūžu. 
Izglītības iestādes 
vadītājam ir jārū-
pējas, lai skolotājs 
nesadeg un viņam 
nav pārslodzes.



Patlaban bērni 
attīstības ziņā 

apsteidz savus 
vienaudžus vismaz 
par vienu gadu.



Kā notiek bilingvāla un 
multilingvāla izglītība Rīgas skolās
         ILzE BrInKmanEIK

Turpinājums 9. lpp. 

FOTO: Andris Bērziņš
Rīgas Klasiskās ģimnāzijas di-
rektors Romāns Alijevs.

FOTO: Andris Bērziņš
RD IKSD izglītības pārvaldes 
priekšnieks un departamenta 
direktora vietnieks Ivars Bala-
movskis.
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„Apmeklējot 49 skolas un vēro-
jot 190 mācību stundu, secinājām, 
ka gandrīz katrai skolai ir sava iz-
pratne, ko nozīmē mācīt un mācī-
ties bilingvāli, lai gan valodas tie-
siskais lietojums – kuri priekšmeti 
ir jāmāca bilingvāli, kuri – latviski 
vai dzimtajā valodā – ir noteikts 
licencētās izglītības programmās. 
Reāli pavērās cita aina,” secina RD 
IKSD vispārējās izglītības skolu 
nodaļas vadītāja Anita Pēterko-
pa, skolu vadītājus aicinot par to 
runāt ar skolotājiem. Diemžēl ir 
nācies novērot arī to, ka skolo-
tāju sagatavotajos mācību mate-
riālos ir pieļautas kļūdas. Tas ir 
negatīvi, jo skolēni to sāk uztvert 
pašsaprotami, pieļaujami. Bieži 
neveidojas atgriezeniskā saite un 
netiek analizētas arī skolēnu pie-
ļautās kļūdas.

„Uztrauca, ka stundās pārsva-
rā dominē skolotāja frontālais 
darbs. Tas nav atbalstāmi, vēl jo 
vairāk, zinot, ka ar 2018. gada 
1. septembri tiks uzsākta kom-
petenču pieejā balstīta satura 
īstenošana. Mācību metodes un 
formas ir jāmaina. Protams, ir 
skolotāji, kas jau tagad strādā ar 
citādu pieeju un veiksmīgi,” at-
zīst A. Pēterkopa.

Vispārējās izglītības skolu 
nodaļas vadītāja atgādina, ka 
liela loma ir arī skolas videi: cik 
un kā valsts valodu izmanto in-
formācijas sniegšanā gan telpu 
noformējumā, gan skolas mājas-
lapā, arī – kādā valodā ir mācību 
grāmatas. 

Samērā nedaudzās skolās ko-
lēģi savstarpēji dalās pieredzē 
un sadarbojas. Latviešu valodas 
aģentūras mājaslapā http://www.
valoda.lv/ ir pieejami materiāli, 
kurus veiksmīgi varētu izmantot 
krietni vairāk.

Vispārējās izglītības skolu no-
daļas galvenā speciāliste eksper-
te Zane Doniņa un uzņēmuma 
„Edurio” pārstāvis Jānis Strods 
informē par 48 skolās veikto ap-
tauju, kurā iesaistījās 4183 sko-
lēni un 73 % skolotāju. Aptaujas 
mērķis bija labāk izprast skolās 
īstenoto bilingvālo izglītību, lai 
rezultātus izmantotu tālākās at-
tīstības vajadzībām.

Jārunā par 
multilingvālu izglītību
Rēzeknes Tehnoloģiju aka-

dēmijas profesore Dr. philol. 
Sanita Lazdiņa konferences da-
lībniekus iepazīstināja ar multi-
lingvāla indivīda pazīmēm un 
uzsvēra 21. gadsimta atziņu, ka 
valodas ir resurss (rīks), lai ie-
gūtu bagātāku saturu un patie-
su informāciju.

„Bilingvālajā izglītībā ir jāru-

nā par valodas un satura integrē-
tu apguvi jeb CLIL un terminu, 
kuru atstāju netulkotu, – „a plu-
riliteracies approach” [angļu val. 
‘daudzvalodu prasmju pieeja’],” 
stāsta S. Lazdiņa, atsaucoties 
uz Ofēlijas Garsijas (Ofelia 
García) izmantoto metaforisko 
salīdzinājumu, ka patlaban va-
lodu lietojums ir kļuvis vismaz 
triungāls kā lunomobilis jeb 
visurgājējs. Monoglosijas ideo-
loģijas vietā ir stājusies heterog-
losijas ideoloģija, notiek valodu 
kodu sapludināšana (angļu val. 
translanguaging).

„Tā ir kļuvusi par realitāti – 
cilvēki pārslēdzas uz vairākām 
valodām vienas runas situācijas 
ietvaros,” stāsta profesore, pār-
liecināta, ka dzimto valodu vis-
labāk var izjust, ja to salīdzina ar 
citām valodām, piemēram, arī 
latviešu valodas stundā skatās 
filmu angļu valodā un skolēni 
paši to tulko latviski un apgūst 
subtitru rakstīšanu. „Ja izman-
toju terminus vairākās valodās, 
varu vieglāk nonākt līdz kon-
cepta būtībai. Šādi ir iespējams 
apgūt dziļo mācīšanos.”

Skolas vadītājam 
jāpalīdz skolotājam 
attīstīties un nesadegt
Sekoja arī paneļdiskusija „Bi-

lingvāla apmācība Eiropas mūs-
dienīgas izglītības paradigmas 
kontekstā”, kuras laikā atklājās 
vairāki un arī atšķirīgi viedokļi.

R. Alijevs: Skolotāju pras-
mi lietot dažādas valodas prasa 
mūsu laikmets un skolēni. Sko-
lotāju uzdevums vairs nav skolē-
nam visu izskaidrot un stāstīt, jo 
tas neveicina personības attīstī-
bu un izaugsmi, drīzāk aizkavē. 
Protams, tikai profesionāls pe-
dagogs var izveidot un radīt tā-
dus apstākļus, kuri veicina brīvu 
izglītošanu, t. i., tiek piedāvāta 
iespēja brīvi izvēlēties no dažā-
diem materiāliem, informācijas 
avotiem, motivē domāt. Atgrie-
zeniskajai saitei ir jāveidojas uz-
reiz stundā, nevis pēc vairākām 
dienām, bet tas nozīmē, ka stun-
dai jābūt izvērstākai – to nav ie-

spējams paveikt mācību stundā, 
kas ilgst tikai 40 minūšu. Tik īsā 
laikā var uztvert tikai fragmen-
tāri, neiedziļinoties, un skolē-
nam nav iespējams iemācīties 
mācīties dziļāk. Rīgas Klasiskajā 
ģimnāzijā esam ieviesuši stundu 
blokus – no divām līdz pat sešām 
stundām vienā mācību priekš-
metā vienā dienā.

S. Lazdiņa: Tā kā visapkārt dzī-
ve ir neharmoniska, vismaz skolā ir 
jāienes miers.

Liene Juhņevska, Rīgas Zoli-
tūdes ģimnāzijas direktora viet-
niece izglītības jomā: Bilingvālas 
izglītības kontekstā par skolotāju 
ir jādomā kā par personību – ja 
viņš spēs aizraut, būs zinošs un 
pratīs valodu, tad skolēni to no-
vērtēs. Jau patlaban, gatavojoties 
stundām, skolēni brīvi izmanto 
dažādas valodas, avotus un teh-
noloģijas, savstarpējā saziņā lieto 
gan latviešu, gan krievu, gan an-
gļu valodu. Manuprāt, konkrētas 
valodas mācību stundā skolotāja 
uzdevums ir nejaukt valodas, ļaut 
izteikties vienā valodā. Daudz ir 
jaukto ģimeņu, arī sadzīve ienes 
korekcijas. Pati esmu no jauktas 
ģimenes – un konstatēju, ka valo-
da kļūst arvien piesārņotāka.

J. Strods: Manuprāt, ir jā-
diferencē, jo skolēni ir ar ļoti 
atšķirīgām priekšmetu un va-
lodu zināšanām. Ir jāpielāgojas 
skolēnam, lai viņš spētu sasniegt 
vairāk, augstāku līmeni. Atšķiras 
arī skolotāju zināšanas svešvalo-
dās, tādēļ svarīga ir sadarbība, 
dalīšanās ar mācību materiā-
liem. Tehnoloģijas var palīdzēt 
tikt pie dažādiem avotiem un 
nonākt līdz sasniedzamajam re-
zultātam.

S. Lazdiņa: Nepiekrītu kolēģei, 
ka, mainot valodu, pārejot uz citu, 
notiek valodas piesārņošana. Arī 
manā ģimenē pārslēdzamies trīs 
valodās – un bērni ļoti labi zina, 
ar kuru no vecākiem kurā valodā 
runāt. Ir lietas, ko profesionāli 
labāk varam pateikt vienā valo-
dā vai atkal citā. Protams, mācī-

bu stundā labāk ir nevis jaukt 
valodas, bet palīdzēt formulēt 
un pabeigt domu vienā valodā, 
toties piedāvāt izvēlēties avotus 
dažādās valodās, piemēram, si-
žetus no „YouTube”.

I. Balamovskis: Cik esmu 
novērojis ārzemēs, piemēram, 
Lielbritānijā, skolotāji nestrādā 
pēc vienas mācību grāmatas, bet 
paši veido darba lapas u. tml., jo 
laiks strauji mainās, informācija 
zaudē aktualitāti. Viens no ce-
ļiem – skolās ar vairākām para-
lēlklasēm skolotāji specializējas 
noteiktā vecumposmā, lai varētu 
sekot jaunumiem un tos ieviest 
priekšmeta stundā, piemēram, 
4.–6. klasei.

L. Juhņevska: Vairāk ru-
nājam, kā vajadzētu būt, bet 
realitātē mācību gada sākumā 
ir grūtības nokomplektēt sko-
lotāju sastāvu un nav pat laika 
pārbaudīt, cik skolotājs ir zinošs 
un erudīts, vai viņam ir pieredze 
mācību materiālu izgatavošanā 
u. tml. Neviens nenoliedz, ka ir 
jāaug un jāmainās, bet ir jāapzi-
nās arī problēmas un ceļi, kā tās 
risināt.

I. Balamovskis: Vēlos pasla-
vēt skolas, arī Zolitūdes ģimnā-
ziju, kas to panāk ar lielu ikdie-
nas darbu.

R. Alijevs: Atbilde – visi sko-
lotāji ir jāiesaista pēc iespējas 
daudzos un dažādos projektos, 
konkursos utt., lai viņi neatka-
rīgi no vecuma varētu mācīties. 
Profesionāls skolotājs pats mā-
cās visu mūžu. Izglītības iestā-
des vadītājam ir jārūpējas, lai 
skolotājs nesadeg un viņam nav 
pārslodzes.

I. Balamovskis: Protams, ja ir 
30 kontaktstundu, tad atliek maz 
laika, lai sagatavotos tām – vei-
dotu mācību materiālus, ietu 
dziļumā, attīstītos un arī nesa-
degtu. Par to nenoliedzami ir jā-
domā. 
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Tikai profesionāls 
pedagogs var 

izveidot un radīt tādus 
apstākļus, kuri veicina 
brīvu izglītošanu, t. i., 
tiek piedāvāta iespēja 
brīvi izvēlēties no 
dažādiem materiā-
liem, informācijas 
avotiem, motivē 
domāt.



Manuprāt, kon-
krētas valodas 

mācību stundā 
skolotāja uzdevums 
ir nejaukt valodas, 
ļaut izteikties vienā 
valodā. Daudz ir 
jaukto ģimeņu, arī 
sadzīve ienes ko-
rekcijas. Pati esmu 
no jauktas ģime-
nes – un konstatēju, 
ka valoda kļūst ar-
vien piesārņotāka.



Kā notiek bilingvāla un 
multilingvāla izglītība Rīgas skolās

Turpinājums 9. lpp. 

Turpinājums no 8. lpp. 

FOTO: Andris Bērziņš
RD IKSD vispārējās izglītības 
skolu nodaļas vadītāja Anita Pē-
terkopa.

FOTO: Andris Bērziņš
Vispārējās izglītības skolu noda-
ļas galvenā speciāliste eksperte 
Zane Doniņa.

FOTO: Andris Bērziņš
Uzņēmuma „Edurio” pārstāvis 
Jānis Strods. 

FOTO: Andris Bērziņš
Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas direk-
tora vietniece Liene Juhņevska.

FOTO: Andris Bērziņš
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmi-
jas profesore Dr. philol. Sanita 
Lazdiņa.
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Ulbrokas vidusskolas skolotājas

26. aprīlī Ulbrokas vidussko-
lā notika I Latvijas starpnovadu 
zinātniski praktiskā konference 
„Izglītības skola”. Konferencē pie-
dalījās vairāk nekā 200 dalībnieku 
no daudziem Latvijas novadiem. 
Plaši pārstāvētas bija Rīgas un Pie-
rīgas, kā arī Aglonas, Rēzeknes, 
Lielvārdes, Jumpravas, Madlienas, 
Viļānu, Kuldīgas un daudzas citas 
skolas. Konferences dalībnieku 
skaitā bija vairāk nekā 20 skolu 
direktori, 52 direktoru vietnieki, 
izglītības metodiķi un dažādu mā-
cību priekšmetu skolotāji.

Konferenci atklāja Stopiņu nova-
da domes priekšsēdētāja vietniece 
Vita Paulāne un Ulbrokas vidus-
skolas direktors Normunds Balab-
ka. Direktors arī dalījās pārdomās 
par konferences organizēšanas 
iemesliem: „Konferences temats 
„Kompetencēs balstīta izglītības sa-
tura īstenošana: teorija un prakse” 
bija izvēlēts pamatoti, rēķinoties ar 
aktualitātēm mūsu valsts izglītības 
sistēmā. Tomēr – kāpēc tieši kon-
ference? Kāpēc tieši šāds temats? 
Kāpēc mēs? Atbilde uz šiem jautā-

jumiem ir vienkārša. Kā mēs visi 
zinām, Latvijas izglītības iestādēm, 
arī izglītības sistēmai, kopš valsts 
neatkarības atgūšanas nav bijis 
mirkļa, kad kāds no mums tiešā 
vai netiešā veidā nebūtu iesaistīts 
aktivitātēs, kuras ir bijušas vērstas 
uz izglītības kvalitātes, mācību 
sasniegumu uzlabošanu un kuras 
tradicionāli saucam par izglītības 
sistēmas reformu. Diemžēl bieži 
vien iesaistītajām pusēm ir biju-
si tikai vāja nojausma, ko nozī-
mē konkrētā aktivitāte un kas no 
mums tiek gaidīts, kāda ir mūsu, 
skolas vadības, skolotāju, skolēnu, 
kā arī skolēnu vecāku, loma kār-
tējās reformas ietvaros izvirzīto 
mērķu sasniegšanā.

Šā gada sākumā Latvijas izglī-
tības iestādēs tika uzsākts projekts 
„Kompetenču pieejā balstīta vispā-
rējās izglītības satura aprobācija un 
ieviešana”, kurā patlaban piedalās 
100 izglītības iestāžu. Pavisam šajā 
projektā bija pieteikušās 235 skolas, 
arī Ulbrokas vidusskola. Lai skola 
varētu piedalīties šajā projektā, tā 
organizatori bija izvirzījuši vai-

rākus kritērijus. Dažiem projekta 
īstenotāju izvirzītajiem kritērijiem 
objektīvu iemeslu dēļ mūsu skola 
neatbilda. Rezultātā mēs palikām 
vērotājos. Taču negribējām palikt 
malā. Sapratām, ka arī šādā situāci-
jā ir iespējams atrast veidu, kā aktīvi 
iesaistīties un dot ieguldījumu gan 
mūsu, gan visām Latvijas skolām 
tik nozīmīga jautājuma risināšanā, 
kas ļoti cieši ir saistīts ar mācīšanas 
un mācīšanās kvalitāti, nodrošinot 
skolēnam un skolotājam mācīšanās 
un mācīšanas darba apstākļus, lai 
rezultātā, izmantojot esošos resur-
sus, skolās varam nonākt pie visla-
bākā rezultāta, tas ir, dot iespēju iz-
veidoties skolēnam kā personībai, 
kura pēc skolas absolvēšanas spētu 
aktīvi piedalīties valsts sociālo un 
ekonomisko jautājumu risināšanā, 
veidot karjeru, dibināt ģimeni un 
audzināt bērnus.

Par ideju rīkot konferenci ru-
nājām skolas vadības sanāksmē un 
nonācām pie secinājuma: projekts 
ir ambiciozs, bet ne neiespējams. 
Sazinājāmies ar Pierīgas Izglītī-
bas, kultūras un sporta pārvaldes 
priekšnieku Oļģertu Lejnieku un 
saņēmām atbalstošus vārdus. Mūsu 
ieceri akceptēja arī Stopiņu novada 
domē. Gan gatavojoties konferen-
cei, gan tās norises laikā bija brīniš-
ķīga izjūta, ka mēs esam vienota, 
saliedēta komanda, ka mēs plecu 
pie pleca ne tādus vien ambiciozus 
izaicinājumus esam spējīgi īstenot. 
Šī izjūta bija vienreizīga!

Pateicos visiem konferences 
dalībniekiem par spēju izbrīvēt 
un ziedot vienu dienu savas dzī-
ves tematam, kas, mūsuprāt, ir 
un būs aktuāls vēl daudzus gadus; 
pateicos mūsu skolas skolotājiem 
par uzdrīkstēšanos un drosmi 
meistarklašu īstenošanā, kā arī 
aktīvu iesaisti diskusijās, paralē-
lajās sesijās. Ceru, ka katrs konfe-
rences dalībnieks spēja atrast ko 
vērtīgu: kādu atziņu, domu vai 
ideju, kuru būs iespējams īstenot 
praksē.”

Konferences dalībniekiem bija 
iespēja iegūt plašāku informāciju 
par kompetenču pieeju izglītības 
procesā.

Profesore Dr. habil. paed. Aus-

ma Špona stāstījumā par darbības 
pieeju kompetenču veidošanā skolā 
teica: „Kompetences ir uz attiek-
smēm, zināšanām un pašpieredzi 
balstīta apzināta un izprasta pras-
mju kā spēju lietošana praktiskā vai 
teorētiskā darbībā atbilstīgi savai 
attīstībai.” Profesore rosināja domāt 
par brīvības, patstāvības un atbil-
dības saistību, par mērķa nepiecie-
šamību, par vajadzību mērķtiecību 
ieaudzināt skolā un uzsvēra, ka nav 
tāda bērna, kas negribētu sevi aplie-
cināt, sevi izteikt. A. Špona aicināja 
neatstāt novārtā garīgās darbības 
kompetences, pārāk lielu uzmanī-
bu pievēršot praktiskās darbības 
kompetencēm.

Dr. psych. Airisa Šteinberga 
runāja par personības attīstības 
atbalsta līdzekļiem mācību stundā: 
„Skolotāja varā ir piedāvāt izvēļu 
paleti.” Dr. paed. Ieva Margevi-
ča-Grīnberga dalījās pieredzē par 
kompetenču pieejas īstenošanu 
ārzemēs, iepazīstināja ar kompe-
tenču modeli Vācijā, Austrijā un 
Šveicē, atklājot gan pozitīvās, gan 
negatīvās tendences.

Valsts izglītības satura centra 
vadītājs Dr. hist. Guntars Catlaks 
informēja par kompetenču pieeju 
mācību saturā, par projekta mērķi 

un sasniedzamo rezultātu, par iz-
aicinājumiem un aktualitātēm.

Konferences dalībniekiem bija 
iespēja vērot Ulbrokas vidussko-
las skolotāju piedāvātās meistar-
klases matemātikā, vēsturē, fizikā, 
dabaszinībās, ģeogrāfijā, krievu 
un latviešu valodā.

Skolotājas Ivetas Ozolas pārdo-
mas: „Vispirms izglītības sistēmā 
būtu jāizceļ attieksme un vērtības 
sabiedrībai, bērnam, vecākiem, 
skolotājam – pozitīva attieksme 
pret notiekošo, uzticēšanās, nevis 
kašķa meklēšana utt. Ir jānoskaid-
ro, kāda katrā skolā jau ir mācī-
šanās organizācija, proti, cik lielā 
mērā skolotāji, vecāki, pašvaldība, 
Izglītības un zinātnes ministrija 
ietekmē un atbalsta skolas dzīvi. 
Kompetenču ieviešana bez ie-
priekšminēto pārstāvju atbalsta 
un palīdzības nav iespējama, sko-
lotājs kā vienīgais resurss procesa 
ieviešanā būtu atkal kārtējais iz-
brauciens uz kāda rēķina (skolo-
tājs taču prot un var). Skolotājiem 
ir jāparedz laiks pašizglītībai, ir jā-
organizē domapmaiņas, diskusiju 
saieti. Tam būtu jānotiek mācību 
procesa laikā, bet pašreizējās no-
slodzes dēļ tas praktiski nav iespē-
jams. Process ir izaicinošs. Būtu 
pozitīvi, ja šajā procesā skolotājs 
tiktu paņemts līdzi un atbalstīts, 
nevis tikai spiests darīt.

Vispirms mums – vecākiem, 
skolotājiem, sabiedrībai – ir jā-
rada apstākļi bērnam, lai viņš 
sāktu domāt, tad var sākt darīt, 
un darbība novedīs pie zināša-
nām. Lai domātu, ir jābūt arī 
pamatam zināšanās. Mācīšanās 
kultūra – tā ir jāveido!”

Konferences noslēgumā da-
lībniekiem bija iespēja diskutēt 
par kompetenču pieejas iespējām, 
riskiem un draudiem Mg. sc. pol. 
Oskara Kaulēna (joma „Cilvēks un 
sabiedrība”), Dr. paed. Ilzes Šūma-
nes (joma „Valodas”), Ulda Dzērves, 
Mg. paed. Renātes Kalniņas (joma 
„Tehnoloģijas un zinātņu pama-
ti”), kā arī Dr. paed. Anitas Peteres 
(joma „Sākumskola”) vadībā.

Konferences dalībnieku 
paustās domas
Iespējas un stiprās puses: 

lielāka brīvība skolotājam, in-
teresantākas stundas skolēnam, 
iespējas apgūt mācību vielu ārpus 
klašu telpām, iespēja domāt jau-
nā kvalitātē, iespēja mācīties vie-
nam no otra, kopīgi veidot mācī-
bu stundas, uzlabosies sadarbības 
prasmes, praktisks lietojums zi-
nāšanām, dzīves un realitātes sa-
saiste.

Riski un draudi: resursu un 
metodisko materiālu trūkums, in-
formācijas trūkums, skolas mācību 
procesa plānošana, skolēnu moti-
vācijas trūkums, veco, bet ne vien-
mēr slikto metožu noniecināšana, 
iedoma, ka es jau strādāju ar kom-
petenču pieeju, jautājumu ir vairāk 
nekā atbilžu.

Konferences noslēgumā Ul-
brokas vidusskolas direktors 
N. Balabka teica: „Kā mēs zinām, 
arī okeānu veido tikai un vienīgi 
ūdens lāses. Līdzīgi mūsu ikdie-
nas darba rezultāti top soli pa so-
lim, neatlaidīgi nododot mūsu 
bērniem, skolēniem savas zināša-
nas, prasmes un attieksmi. Tikai 
ar neatlaidīgu un mērķtiecīgu 
darbu, ar visu savu sirdi nododo-
ties savam arodam, kuram ziedo-
jam savu mūžu, esam spējīgi īste-
not mūsu visu kopējo sapni – radīt 
skolu, kurā mēs paši gribētu mā-
cīties.” 

Mēs negribējām palikt malā!
          juTa BErnānE,
         Inga BuIVIDEIK

Kompetences 
ir uz attiek

smēm, zināšanām un 
pašpieredzi balstīta 
apzināta un izpras-
ta prasmju kā spēju 
lietošana praktiskā vai 
teorētiskā darbībā at-
bilstīgi savai attīstībai.



Skolotājiem ir 
jāparedz laiks 

pašizglītībai, ir jāor-
ganizē domapmai-
ņas, diskusiju saieti. 
Tam būtu jānotiek 
mācību procesa laikā, 
bet pašreizējās noslo-
dzes dēļ tas praktiski 
nav iespējams.



FOTO: Solvita Alksne

Ulbrokas vidusskolas direktors Normunds Balabka uzsver, ka ne-
vēlas palikt malā, tādēļ meklē iespējas, kā radīt skolu, kurā paši 
skolotāji gribētu mācīties.

FOTO: Solvita Alksne

Skolotāja Iveta Ozola kopā ar 2.a klases skolēniem integrētā mācību stundā „Pavasaris, dzīvība, algo-
ritmi” apgūst dabaszinības un matemātiku.
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Aprīlī noslēdzās trīs Latvijas 
un divu Norvēģijas zinātnisko 
institūciju īstenotais Norvēģijas 
finanšu instrumenta atbalstītais 
projekts „Latviešu valodas mo-
nolingvāla un bilingvāla apgu-
ve: rīki, teorijas un lietojums” 
(LAMBA; NFI/R/2014/053). Kā 
atzīst vadošās pētnieces Dr. habil. 
philol. Dace Markus un Dr. philol. 
Anna Vulāne, tas latviešu valod-
niecībā ir pirmreizējs un ļoti ap-
jomīgs projekts par bērnu valodu 
Latvijā – iepriekš tāds nav veikts 
ne teorētiskā, ne praktiskā aspek-
tā. Projektā strādāja 26 zinātnie-
ki, tas ilga no 2015. gada marta 
līdz 2017. gada aprīlim.

„Pirmo reizi bija iespēja ļoti pla-
ši un no dažādiem skatu punktiem 
pētīt, kā attīstās pirmsskolas vecu-
ma bērnu valoda. Turpinot latviešu 
valodnieces Veltas Rūķes-Draviņas 
uzsākto, jaunu nozari Latvijas zi-
nātnē ir radījusi akadēmiķe D. Mar-
kus,” stāstīja A. Vulāne, atklājot 
projekta noslēguma pasākumu Rī-
gas 275. pirmsskolas izglītības iestā-
dē (PII) „Austriņa” un piebilstot, ka 
pētījums nebūtu bijis iespējams bez 
vecāku, bērnudārzu skolotāju un 
citu speciālistu atbalsta.

Viens no pētījuma mērķiem bija 
piemērot latviešu valodā zīdaiņu 
un agrīnā vecuma bērnu komuni-
katīvās attīstības testu (KAT), lai 
noskaidrotu 8–16 un 17–36 mē-
nešus vecu bērnu vārdu krājumu 
un gramatiskās sistēmas apguves 
līmeni. Dati tika iegūti elektroniski 
tiešsaistē, izmantojot norvēģu kolē-
ģu izstrādātu metodi. Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvalde atbilstīgi 
norādītajiem kritērijiem atlasīja 
6628 bērnus, kuru mātēm aizsūtīja 
uzaicinājumu aizpildīt KAT. Tagad 
šī aptauja ir brīvi pieejama visiem 
vecākiem vietnē cdi.lamba.lv. Iegū-
tie dati ir apstrādāti un izanalizēti, 

un ir izstrādāti komunikatīvās at-
tīstības rādītāji, rokasgrāmata vecā-
kiem, zinātniskas publikācijas. Tur-
pinās arī sadarbība ar KAT (CDI) 
konsultatīvo padomi.

Projekta gaitā ir izstrādāti ori-
ģināli latviešu un krievu valodas 
fonētiskajā sistēmā balstīti runas 
testi, kas ir vienkārši saprotami un 
lietojami; ir pabeigta fonēmu iz-
runas pārbaude bērnudārzos, iz-
vērtēti 1100 bērnu runas ieraksti, 
rezultāti ievietoti projekta datubā-
zē, par analīzes rezultātiem publi-
cēti zinātniskie raksti un izveidota 
rokasgrāmata (ieteikumi lietotā-
jiem un normatīvie rādītāji). Par 
datu normēšanu stāstīja pētnieks 

Roberts Darģis. Runas analīzē 
pētnieki ir izdarījuši zinātniskus 
secinājumus, piemēram, par sono-
ritātes ietekmi uz līdzskaņu izrunu, 
par to, ka bērnam vieglāk padodas 
atsevišķu līdzskaņu, nevis līdzskaņu 
savienojumu izruna, ka nedaudz 
grūtāk ir izrunāt līdzskaņus vārda 
sākumā, nevis vidū, ka visgrūtāk 
klājas ar līdzskaņa r izrunu, piemē-
ram, tādā vārdā kā „traktors”, ka ir 
sarežģīti izrunāt vārdu „dvielis”, jo 
sonoritātes starpība starp d un v ir 
neliela, ka divskaņu ie un o izrunas 
problēmas biežāk ir vērojamas līdz 
trīs gadu vecumam. Vecākiem ir 
interesanti uzzināt, ka bērni vieglāk 

izrunā vārdus „bumba”, „lampa”, 
„lente”, savukārt daudzi bērni vispār 
nezina vārdus „jaka” un „blūze”, bet 
zina tikai vārdu „krekls” un „džem-
peris”, nepazīst vārdu „dzeguze”, to-
ties zina, kas ir papagailis…

„Logopēdi jau vairākkārt ir 
vērsuši uzmanību uz to, ka runas 
defektu skaits palielinās, bet trūkst 
normatīvu, ar kuriem salīdzināt 
ikviena bērna runas attīstību. 
Šādu normatīvu izstrādē ņēmām 
vērā to bērnu runas ierakstus, 
kuriem nav specifisku runas trau-
cējumu, lai izprastu, kā vidēji at-
tīstās bērna valoda agrīnā vecumā 
un ar 3–6 gadiem. Pēc starptautisko 
ekspertu akcepta ar projekta mate-
riāliem un normatīviem projekta 
mājaslapā varēs iepazīties jebkurš 
interesents. Arī vecāki varēs gan 
pārbaudīt, gan salīdzināt savu bēr-
nu runu ar vidējiem izrunas at-
tīstības normatīviem. Ar Latvijas 
Universitātes (LU) Matemātikas 
un informātikas institūta (MII) 
speciālistu palīdzību esam izvei-
dojuši arī bērnu runas korpusu,” 
informēja D. Markus.

Par tā izstrādi pastāstīja LU MII 
vadošā pētniece Ilze Auziņa. Ir iz-
veidots trīs monolingvālu (latviski 
runājošu) un viena bilingvāla (krie-
viski un latviski runājoša) bērna 
runas longitudināls korpuss: veikti 
četru 17–44 mēnešus vecu bērnu 
runas ieraksti, izmantojot diktofonu 
(dati ievākti 18 mēnešu periodā no 
2015. gada aprīļa līdz 2016. gada 
septembra beigām). Ieraksti no-
tika bērna mājās vai citā viņam 
pazīstamā vidē, sadarbojoties ar 
ģimeni (visbiežāk ar bērna māti). 
Transkripcijai tika izmantota 
ortogrāfiskā anotēšana, audioie-
raksti un transkripcijas ir saistī-
tas un sinhronizētas.

Ir izveidots noteikumu kopums, 
lai ortogrāfiski transkribētos da-
tus pārvērstu starptautiskā CHAT 
(Codes for the Human Analysis of 

Transcripts) marķējumā, ko izman-
to arī CHILDES (Child Language 
Data Exchange System) sistēmā. 
Ir pabeigta bērna runas analizēša-
nai izmantojamā latviešu valodas 
morfoloģiskās analīzes instrumen-
ta adaptācija. Ortogrāfiski trans-
kribētie dati ir morfoloģiski anotē-
ti, izstrādāta meklēšanas saskarne 
lietotājam.

A. Vulāne norādīja, ka vecāki 
pozitīvi vērtēja iespēju aizpildīt 
aptaujas anketas un piedalīties 
runas ierakstos, jo tas lika rūpī-
gāk izvērtēt bērna valodas prasmi 
un nopietnāk domāt, kā palīdzēt 
attīstīt bērna valodu.

„Ja ģimenē ir dažādu tautību 
vecāki, tas nenozīmē, ka bērns 
prot abas valodas. Secinājām, ka 
divās valodās brīvi runājošu bēr-
nu vecumā līdz sešiem gadiem 
Latvijā nav daudz, tomēr kopumā 
vairāku valodu prasme pieaug,” 
teica D. Markus.

Norvēģijas Arktiskās universi-
tātes profesors Martins Krēmers 
(Martin Krämer) pozitīvi novērtē-
ja faktu, ka projektā varēja savie-
not teoriju un praksi, noskaidrot, 
kādas kļūdas tiek pieļautas valo-
das sākotnējā apguvē, piemēram, 
tika atklāti ierobežojumi, kas 
traucē vārdu izrunu, proti, grūti 
apgūstami līdzskaņu savienoju-
mi tr, kn, pl, sl, sn u. c. Ir redzams, 
ka bērni, kas runā latviski, valodu 
apgūst ātrāk nekā viņu vienaudži, 
kas runā angļu valodā.

Projektā iesaistītā pētniece 
PII „Austriņa” vadītājas vietniece 
Agrita Tauriņa pastāstīja par vēl 
vienu projektā izmantotu meto-
di – kā ar attēlu un papīra teātra 
palīdzību tika izzināta noteiktības 

kategorijas apguve – un demons-
trēja paraugu, kā rosināt sarunu 
ar bērnu.

Projekta autori ir sagatavoju-
ši divus starptautiski recenzētus 
izdevumus „Bērnu valoda Latvi-
jā 21. gadsimtā”. Rakstu autori ir 
projektā iesaistīto iestāžu vadošie 
pētnieki un pētnieki, doktoranti, 
maģistranti, kā arī augstskolu ab-
solventi. Projektā ir izstrādāta ori-
ģināla testu izveides un testēšanas 
metodika – to izmantojot, vairāki 
maģistranti un doktoranti savu 
pētījumu tematus ir izvēlējušies 
saistīt ar valodas apguves prob-
lēmām; ir izstrādāti arī divi jauni 
moduļi pirmsskolas izglītības pe-
dagogu studiju programmā.

LAMBA zinātnieki var būt 
gandarīti, ka ir radīta sistēma, 
kuru brīvā pieejā pedagogi un ve-
cāki varēs izmantot, lai sekotu 
bērnu valodas attīstībai, savukārt 
datubāzes noderēs arī zinātniska-
jam darbam. 

11pRojekts

FOTO: no personiskā arhīva 

Projekta „Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas un lietojums” noslēguma pasākumā Rīgas 275. PII „Austriņa” tā dalībnieki atzina, 
ka pētījums nebūtu bijis iespējams bez bērnu un viņu vecāku, bērnudārzu skolotāju un citu speciālistu atbalsta.

Pabeigts pirmreizējs 
bērnu valodas pētījums

          ILzE BrInKmanEIK

Logopēdi jau 
vairākkārt ir 

vērsuši uzmanību uz 
to, ka runas defektu 
skaits palielinās, bet 
trūkst normatīvu, 
ar kuriem salīdzināt 
ikviena bērna runas 
attīstību.



LAMBA zināt-
nieki var būt 

gandarīti, ka ir radīta 
sistēma, kuru brīvā 
pieejā pedagogi un 
vecāki varēs izman-
tot, lai sekotu bērnu 
valodas attīstībai, 
savukārt datubāzes 
noderēs arī zinātnis-
kajam darbam.
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„To vajag zināt! To vajag just!” 
jeb Īsa pamācība mācīšanā
Mārupes novada Skultes 
sākumskolas skolotājs

Jau iepriekšējā publikācijā 
(„Izglītība un Kultūra”, Nr. 5, 
09.03.2017.) nosauktajos kur-
sos tikām neatlaidīgi aicināti un 
(manuprāt, gan ne pārāk veik-
smīgi) mācīti uzrakstīt vienkār-
šu, nelielu – gandrīz vienā slai-
dā ietilpināmu – savas mācību 
stundas konspektu. Tādu kon-
spektu, lai tas būtu saprotams ik-
vienam: pašam skolotājam, viņa 
kolēģiem, skolēniem un viņu 
vecākiem, skolvadītājiem un arī 
izglītības kontrolieriem. Faktiski 
no mums tika prasīts kaut kas lī-
dzīgs īsai pamācībai mācīšanā.

Bez jelkādas ironijas un humo-
ra vēlos piedāvāt mūsu literatūras 
klasiķa Viļa Plūdoņa dzejoli „Za-
ķīšu pirtiņa” kā šādas jaunajam iz-
glītības modelim piemērotas mā-
cību stundas plānojuma paraugu.

Manuprāt, šajā dzejolī ir pietie-
kami daudz tēlainu atslēgvārdu, 
ideju un simbolu, lai domātu par 
to, kādai vajadzētu būt jaunajām 
prasībām atbilstīgai mācību stun-
das FORMAI, kas ideālā variantā 
ļautu skolotājam strādāt bez stun-
das plānojuma uz papīra. Tātad 
ideja ir veidot nevis racionālu 
mācību stundas plānojumu ar de-
talizētu satura izklāstu, bet atrast 
pašam sava mācību priekšmeta 
mācīšanas kodu, kurā prioritārai 
ir jābūt formai.

Dzejoļa „Zaķīša pirtiņa” tēlu 
sistēma (elementi un to attiecī-
bas) izsaka jēdziena „kognitīvais 
process” būtību. Tas sākas ar 
visvienkāršākajiem receptoru – 
redzes, dzirdes, ožas, sajūtu – 
kairinājumu. Divi īsie virsrakstā 
citētie izsaukuma teikumi var 
būt uzskatāmi par jaunā mācī-
bu satura un mācīšanas procesa 
kategorisko imperatīvu. Šis tēlu 
un simbolu kods nebūt nesakrīt 
ar paša dzejoļa sižetu, taču tajā ir 
izmantoti dzejoļa atslēgvārdi.

Strupausīts sunīts – tāds kus-
tīgs, brīvdomīgs hiperaktīvs atom-
reaktoriņš, vulkāniņš uz divām 
kājām. Fiziskās un garīgās enerģi-
jas pirmavots. Un, protams, viņš 
vēl dzīvo savā nodabā, savā pļa-
viņā (kā Mazais Princis uz savas 
planētas) un zināšanu, iemaņu un 
prasmju jeb – nu jau konkrēti – 
kompetenču pakrēslā. Šie skolas 
bērni un pirmsskolēni ir pelnījuši, 
lai tos sauktu par sunīšiem, liekot 
šo trāpīgo vārdu labestīgās pēdiņās. 
Starp citu, arī vārda „brīvlaiks” latī-
niskā varianta „caniculae” etimo-
loģija ir saistīta ar Suņa zvaigznāja 
parādīšanos pie debesīm vasarā, 
kad senās Itālijas skolēni varēja 
padraiskoties skolas pagalmā.

Un nu pats galvenais – „Kas 
gan tur miglā kūņājas, kust? 
To vajag zināt! To vajag just!”. 
Kognitīvā ābece. Darbojas visi 
receptori, ir fokusētas intereses, 
ir radusies problēmsituācija. Un 
tas viss ir tik spēcīgs, ka nākamā 
rīcība ir neizbēgama. Manuprāt, 
tādai jābūt arī mācību procesa 
attīstībai jēgpilnā kompetenču 
modeļa īstenošanā. Taču ir daži 
būtiski iebildumi.

Zinot, ka kognitīvā procesa 
iedarbināšanai un uzturēšanai ir 
nepieciešami sākotnējie, pavisam 
elementāri cilvēka ķermeņa recep-
toru kairinājumi, mēs nonākam 
būtiskā izglītības procesa vietā. 
Un diemžēl visvājākajā jaunā mo-
deļa vietā. Lai kucēna ausis un acis 
saspringtu, ir vajadzīgs spēcīgs, 
ļoti spēcīgs kairinājums. Diem-
žēl kursos rādītie dažādu mācību 
stundu fragmenti nekairināja ne-
vienu – ne skolēnus, ne skolotājus, 
jo fiziskā, DZĪVĀ vide bija pārāk 
vāja, naudas valodā izsakoties – 
nabadzīga. Izdales materiāls uz 
soliem – papīrīši un citas sīklie-
tas – nav kairinājums. Interaktīvā 
tāfele pie sienas nav kairinājums 
jau tāpēc vien, ka tā ir GLUDA, tai 
nav DZĪVĪBAS pazīmju.

Iespējams, šie kursi tāpēc arī 
bija tik vajadzīgi un noderīgi, 
ka izdevās izprast to, ka mācību 
klases telpiskais, fiziskais, priekš-
metiskais, ķermeniskais piepildī-
jums un pat izvietojums – tas jau 
ir pats stundas plānojums. Zinot 
to, paturot to prātā un uzturot to 
pienācīgi klasē, nav vajadzīgi ne-

kādi konkrētas stundas pieraksti 
ne skolotājam un viņa kolēģiem, 
ne viņa kontrolieriem. Redzētie 
mācību stundu fragmenti tam 
bija pierādījums, izejot no pre-
tējā.

Varbūt vienīgais labais pie-
mērs bija bioloģijas stundas 
fragments upītes krastā. Skolēni 
ar virtuves sietiņiem rokās bija 
gatavi smelt no upītes un pētīt 
tajā mītošās sīkbūtnes. Un pati 
skolotāja, kas aizelsusies kāpa 
augšā pa stāvo upītes krastu pie 
saviem audzēkņiem, vienlaikus 
skaidrojot viņiem, kā ir veicams 
mācību uzdevums.

„Zaķīšu māte savus bērnus 
ved pērties” – tūlīt būsim pirti-
ņā jeb skolā. V. Plūdoņa pirtiņā 
viss notiek, kā mācību stundā 
vajag. Ir viss, kas nepieciešams, 

lai zaķēni varētu sagatavoties 
turpmākajām, vēl nezināmajām 
dzīves gaitām. Un atkal priekšā 
ir viss materiāli nepieciešamais: 
lāviņas, ķipīši, slotiņas, ziepju 
burbuļi, karsts ūdentiņš…

„Pičiņu, pačiņu austiņām… 
actiņām… kājiņām…” – jaunajā 
kompetenču pieejā balstītā mācī-
bu satura un mācīšanās simbols. 
Labi gan māmiņai, gan pašiem 
zaķēniem. Uz katras lāviņas (kat-
rā klasē) ir darbošanās, notiek 
jēgpilna maņu kairināšana.

Un atkal gribas uzsvērt, ka mēs, 
racionālismā iestrēguši, laikam 
vairs nevaram paskatīties atpakaļ, 
lai ieraudzītu to plaisu, varbūt pat 
bezdibeni, kas ir radies pašā kogni-
tīvajā procesā. Mēs šim sensorajam 
badam it kā esam atraduši pretlī-
dzekli – iztēli un radošumu, taču 
tieši tie ir vislielākie saprāta preti-
nieki. Tie imitē kognīcijas sensoro 
pamatu. Pāragra, mākslīga vēl ļoti 
jūtīga bērna iestumšana pieaugušo 
iedomu radītajā pasaulē ir rupja 
iejaukšanās viņa attīstībā. Mēs pā-
rāk baidāmies no rutīnas mācību 
stundās, no tā, ka bērni vēlas ne-
skaitāmas reizes atkārtot vienu un 
to pašu vingrinājumu, uzdevumu. 
Viņiem tas ir jādara tik ilgi, ka-
mēr viņiem tas apniks un viņi paši 
meklēs nākamo kompetenci.

Šī dīvainā, taču pašiem bērniem 
ļoti interesantā, vajadzīgā rutīna 
patiesībā ir pats galvenais izglītības 
procesā, jo ir tā dzīves forma, kura 
ir veidojusies gadu tūkstošiem un 
kuru ir iecerēts mainīt piecu gadu 
laikā. Kas ir kompetence? Manu-
prāt, kompetence ir tas, kas vairs 
nav jākontrolē. Kompetence ir ne-
mainīgais mainīgajā pasaulē, un 
tāpēc par to vajadzētu domāt vis-
pirms. Katrā mācību priekšmetā, 
katrā tēmā ir vajadzīga sava, kon-
krēta forma, kura būtu saprotama 
ikvienam, kas piedalās šajā stundā. 
Taču šai formai gan pirmskolā, gan 
sākumskolā un pamatskolā ir jābūt 
materiāli bagātai, tajā ir jāiegulda 
Eiropas Savienības fondu dāsni 
piešķirtie līdzekļi.

Bija skumji vērot kādas ķīmijas 
stundas fragmentu, kurā ekspe-
rimentam vajadzīgie piederumi 
bija novietoti sola tālākajā vietā, 
toties skolēniem pašā priekšā gu-
lēja atvērtas pierakstu klades. Šāda 
stundas plānojuma forma liecina, 
ka netiks veidota kompetence, bet 
tiks „radīts” notikušā pieraksts. 
Trāpīgi par šādu situāciju ir teicis 
filosofs Pjatigorskis (Александр 
Пятигорский): katra domājoša 
cilvēka galvenā problēma ir, ne-
vis kā atcerēties, ko es zināju, bet 
gan kā neaizmirst, ko es nupat da-
rīju. Bet ko skolēni nupat darīja? 
Rakstīja kladēs. Acīmredzot šādā 
stundā pieraksta pilnīgums un pa-
reizība bija pirmajā vietā. Patiesi 

kognitīvā procesā visam vajadzētu 
būt otrādi, varbūt pat nodalītam 
gan telpā, gan laikā.

Šīs pierakstu klades uz soliem 
arī ir principiāls jautājums. Pagai-
dām šie pieraksti ir gandrīz vienī-
gais skolotāja darba apliecinājums 
un būtisks pamats viņa darba no-
vērtēšanai. Bet atskatīšanās uz šā-
diem apliecinājumiem ir pineklis 
tiem, kas vēlas strādāt.

Diskutējams būtu arī jautājums 
par pārāk lielām cerībām, kas tiek 
saistītas ar pāru, grupu darbu mā-
cību stundās. Ja vēlamies veidot 
materiāli bagātu mācīšanās vidi 
(patiesībā skolēnu pasauli), vai 
ir vērts vājināt kognitīvā procesa 
norisi, sadrumstalojot naudas lī-
dzekļus dažādu nelielu lietu pirk-
šanai? Varbūt labāk būtu klases 
priekšā novietot ļoti vērtīgu ob-
jektu, lai katrs varētu to netrau-
cēti vērot un pielāgot darbu ar to 
savam kognitīvajam stilam. 

FOTO: no personiskā arhīva

Mārupes novada Skultes sākumskolas skolotājs Valdis Čeičs uz-
skata, ka mācību stundas plānojumam vispirms ir jābūt redza-
mam, taustāmam, dzirdamam, resp., jutekliskam. Tas arī pašam 
skolotājam ļaus komfortabli un profesionāli justies mācību stun-
dā.

         VaLDIS ČEIČSIK

Iespējams, šie 
kursi tāpēc arī 

bija tik vajadzīgi un 
noderīgi, ka izdevās 
izprast to, ka mācību 
klases telpiskais, 
fiziskais, priekšme-
tiskais, ķermeniskais 
piepildījums un pat 
izvietojums – tas 
jau ir pats stundas 
plānojums.



Lai kucēna 
ausis un acis 

saspringtu, ir vaja-
dzīgs spēcīgs, ļoti 
spēcīgs kairinājums. 
Diemžēl kursos rā-
dītie dažādu mācību 
stundu fragmenti 
nekairināja nevie-
nu – ne skolēnus, ne 
skolotājus, jo fiziskā, 
DZĪVĀ vide bija pārāk 
vāja, naudas valodā 
izsakoties – nabadzīga. 
Izdales materiāls uz 
soliem – papīrīši un 
citas sīklietas – nav 
kairinājums.



KOPSAVILKUMA DOMAS
1. Mācību stundas plānoju-

mam vispirms ir jābūt redza-
mam, taustāmam, dzirdamam, 
resp., jutekliskam. Tas arī pa-
šam skolotājam ļaus komfortab-
li un profesionāli justies mācību 
stundā.

2. Kognitīvo pasaules izziņas 
procesu vēl neviens nav atcē-
lis, tas īpaši attiecas uz tā sā-
kotnējo fāzi.

3. Lai izveidotu kompetenci, 
kas spēj pati pastāvēt, ir vajadzī-
gas saknes kultūrā, resp., kulti-
vētā formā. 
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Šogad Latvijas profesionālās 
ievirzes mākslas skolu audzēkņi 
daudzveidīgos pedagogu sagata-
votos uzdevumos un aktivitā-
tēs izzināja grafikas dizainu un 
valsts konkursā veidoja iesai-
ņojumu konfektēm, smūtijiem, 
našķiem – gan konkrētiem, gan 
izdomātiem produktiem. Lielais 
darbs ir vainagojies ar plašu un 
krāsainu izstādi „Visi kopā” Mado-
nas novadpētniecības un mākslas 
muzeja izstāžu zālēs. Gada lie-
lākajā mākslas skolu pasākumā, 
ko organizē Latvijas Nacionālais 
kultūras centrs (LNKC), piedalījās 
100 profesionālās ievirzes māks-
las skolu (pavisam Latvijā mākslu 
māca 102 bērnu mākslas skolās).

Konkursa mērķi ir apzināt to, 
kā tālāk attīstīties mākslas sko-
lām Latvijā, vienlaikus izvērtējot 
audzēkņu mācību sasniegumus, 
veicināt jaunu, starpdisciplinā-
ru tēmu apguvi mācību procesā, 
motivēt pedagogus jauniem atklā-
jumiem mācīšanas jomā, sniegt 
iespēju skolām savstarpēji dalīties 
ar metodisko pieredzi. Uz piere-
dzes apmaiņu Madonā pulcējās ap 
200 mākslas pedagogu no visām 
Latvijas mākslas skolām.

Valsts konkurss, kas šoreiz sa-
skaņojās ar tā nosaukumu „Visi 
kopā” (VK), LNKC ieskatā, ir kā 
vēja rādītājs kultūrizglītībā – tas pa-
rādīja skolotāju attieksmi, metodes, 
radošos meklējumus un iesaisti, kā 
arī skolēnu attieksmi, prasmes, iz-
domu, centību un patiku veikt visai 
sarežģīto konkursa uzdevumu. Iz-
strādājot konkursa darbus noteik-
tajā tēmā, tika aktualizēta sasaiste 
ar ikdienas dzīvi, kā arī to, ko māca 
mākslas vidusskolās, – skolēniem 
vajadzēja strukturēt informāciju, 
iepazīt burtveidolus un burtu raks-
tīšanu, noformēt darbu uz planše-
tes un veidot 3D maketu. Kopumā 
tas veicina starpdisciplināru pieeju, 
skolēnu spēju iejusties dažādās lo-
mās (piemēram, produkta mērķau-
ditorijas), risināt problēmas no da-
žādiem skatpunktiem, sadarbību, 
zinātkāri un pētniecību, neierastu 
ceļu meklēšanu un eksperimentē-
šanu, gan kļūdoties, gan atklājot ko 
jaunu.

Semināra atklāšanu atraktīvi 
vadīja jaunieši Marta Solovjova 
(Zīmulis) un Marks Līcītis (Dzēš-
gumija). Madonas novada pašval-
dības domes priekšsēdētājs Andrejs 
Ceļapīters uzteica mākslas skolu 
audzēkņu dizaina idejas un izpil-
dījumu un apsolīja rosināt novada 
uzņēmējus apmeklēt izstādi, lai, 
iespējams, kāda ideja izveidotos 
par plaši pazīstamu zīmolu. „Kat-
rai kopienai ir svarīgi, lai cilvēki, 
kuri ir talantīgi, sevi parāda un lai 
ir cilvēki, kas neslīpētos dimantus 
noslīpē līdz mirdzumam,” uzsve-
rot radošuma un pedagogu darba 
nozīmīgumu, sacīja A. Ceļapīters, 

informējot par Madonas virzību 
saskaņā ar pasaules attīstības ten-
dencēm IT jomā un iesakot dizaina 
tēmu mākslas skolās paturēt uzma-
nības lokā arī turpmāk.

Pedagogiem bija iespēja dzir-
dēt konkursa žūrijas vērtējumu. 
Žūrijas vidū bija gan eksperti, kas 
ir saistīti ar dizaina izglītību, gan 
eksperti no profesionālajām or-
ganizācijām. Latvijas Iepakojuma 
asociācijas valdes priekšsēdētāja 
Iveta Krauja izteica pārsteigumu 
par ideju, risinājumu, paņēmienu 
daudzveidību – par milzīgo poten-
ciālu: „Par to ikvienam pedagogam, 
kas bērnus māca, milzīgs paldies! 
Tas ir milzīgs izglītojošais darbs. Es 
ticu, ka nākotnē Latvijas iepako-
jumu veidos spēcīgi dizaineri, kas 
nāks no Latvijas mākslas skolām.” 
Valmieras Mākslas vidusskolas di-
rektora vietniece metodiskajā dar-
bā Iveta Gudeta pateicās mākslas 
skolu skolotājiem un LNKC, kas 
šo dizaina un grafikas dizaina ap-
guves procesu ir iekustinājuši. Citi 
žūrijas locekļi sveicienus un atziņas 
bija atsūtījuši videoformātā.

Dienas gaitā Jāņa Simsona Ma-
donas Mākslas skolā bija apskatā-
ma visu dalībskolu metodisko ma-
teriālu izstāde, savukārt seminārā 
skolotāji dalījās pieredzē, kā viņi 
saviem skolēniem palīdz apgūt no-
teiktas mācību programmas tēmas 
un ko jaunu iedzīvina savās skolās, 
lai sniegtu iespējami labāko izglītī-
bu. Dažas no tēmām: arhitektūras 
pamati, burtveidols, trafaretu teh-
nika, grafiskais dizains, datorgra-
fika, pieredze valsts konkursa dar-
bu veidošanā. (Ar dažu pedagogu 
idejām iepazīstināsim turpmākajos 
laikraksta numuros.) Savukārt pro-
fesionāļu pārstāve I. Krauja dalījās 
ar labākajiem nozares piemēriem 
un analizēja, kas ir jāievēro ikvie-
nam dizaineram, lai radītu kāda 
produkta grafisko dizainu un iepa-
kojumu, piemēram, nepieciešamā 
informācija un norādes par pro-
dukta sastāvu, derīguma termiņu, 
pareizs valodas lietojums.

Tik plaša kopāsanākšana, pro-
tams, veicināja arī neformālu 
domapmaiņu. Viens no secināju-
miem: dizains ir atslēga, kas var 
palīdzēt atbildēt uz daudziem sko-
lēnu jautājumiem par to, kāpēc vi-
ņiem ir jāapgūst dažādas mācību 
tēmas un priekšmeti; tā ir iespēja 
aizraut, ieinteresēt. Skolotāji, no 
kuriem liela daļa paši aktīvi dar-
bojas mākslā, restaurācijā u. tml. 
jomās, tikai ar savu radošumu, 
mākslas un savu audzēkņu mīlestī-
bu spēj konkurēt par jauniešu prā-
tu un laiku ar veselu industriju – IT, 
ko ikdienā bērni un jaunieši bieži 
vien lieto diezgan primitīvā līmenī. 
Datorgrafika, grafiskais dizains ir 
iespēja parādīt audzēkņiem saikni 
starp dzīvi, IT, mākslu; likt pašiem 
pārliecināties par nepieciešamo 
zināšanu un prasmju apguvi; iejus-
ties citu cilvēku dzīves izjūtā, prob-

lēmās, integrējot savas zināšanas 
mākslas vai dizaina darbā.

Izaicināt un celt pašapziņu
Madonu, kas pēdējos gados ir 

izcēlusies ar vairākiem plašiem un 
nozīmīgiem dizaina pasākumiem, 
uzteica LNKC vizuālās mākslas iz-
glītības eksperte, konkursa inicia-
tore un žūrijas locekle Ilze Kupča. 
Viņu arī aicināju uz nelielu sarunu 
pedagogu semināra izskaņā.

Kāda ir noskaņa pēc ikgadē-
jās tikšanās – šķiet, ka kaut kas 
ir sakustējies, vai arī problēmu 
ir vairāk, nekā var aptvert?

Noslēgumā vienmēr ir sajūta, ka 
ieguldītais darbs ir devis ko jaunu 
skolotājiem un skolēniem. Šogad 
valsts konkursa tēmā ir skatīts gra-
fikas dizains, kas ir jauns aspekts 
mākslas skolu mācību saturā, un 
tas mākslas izglītībā ir pavēris jau-
nas iespējas. Pašlaik, kad konkurss 
jau ir noslēdzies, ir gandarījums 
par padarīto, un to var just arī sko-
lotājos pašos. Tā kā visas Latvijas 
mākslas skolas gada laikā tika strā-
dājušas ar vienotu tēmu (šogad tas 
ir grafikas dizains), skolotājiem ir 
interesanti konkursa dalībnieku 
darbu izstādē un metodiskajā izstā-
dē redzēt citu veikumu, salīdzināt, 
vērtēt un apspriest to. Izstāde prie-
cē ar kvalitāti un daudzveidību.

Jā, izstāžu zālē bija tāds ma-
ģisks skats – visi darbi un skolo-
tāji, kas bauda, pēta…

Tas tiešām ceļ pašapziņu un 
kaut kādā veidā virza uz pārdo-
mām, kā to ieviest ikdienas mā-
cību procesā. Tas atspoguļojās 
arī skolotāju prezentācijās, ko 
redzējām seminārā. Un tas arī ir 
valsts konkursa mērķis – parādīt 
ceļu, kā konkursā gūto pieredzi in-
tegrēt ikdienas procesā. Konkurss 
ir veids, lai izmēģinātu, kā jau 
esošās audzēkņu zināšanas pa-

rādīt daudzveidīgās situācijās un 
uzdevumos, paplašinot mākslas 
izglītības saturu. Mēs visu laiku 
mēģinām atrast kādu starpdis-
ciplināru aspektu, lai iekustinātu 
arī citus virzienus, piemēram, 
iekļaujot dizaina tēmas, ne tikai 
mākslas izglītībā ierasto un kla-
sisko. Valsts konkursā ir ieguldīts 
liels darbs, un tā mērķis noteikti 
nav parādīt, ka daži bērni ir labā-
ki, bet gan – redzēt kopā visu Lat-
vijas skolu sniegumu. Pirms kon-
kursa, 2016. gada rudenī, notika 
10 bezmaksas semināri pedago-
giem; bērni, kas brauca uz kon-
kursu, tika sagaidīti ar izstādēm 
reģionos (Rēzeknē, Liepājā, Val-
mierā, Rīgā), un tie viņiem savā 

ziņā bija svētki; veiksmīgākie tika 
apbalvoti Dekoratīvās mākslas un 
dizaina muzejā Rīgā. Un aiz visa 
ir neredzamais pamats – daudzu 
bērnu un pedagogu darbs visās 
valsts mākslas skolās.

Vai jums jau ir skaidri turp-
mākās darbības virzieni?

Mākslas izglītība noteikti ne-
var pastāvēt bez māksliniecisko 
prasmju attīstīšanas – tas arī ir 
viens no mākslas skolu uzdevu-
miem. Taču ne mazāk nozīmīgas 
ir tās kvalitātes mācību procesā, 
kas motivē audzēkņus radoši do-
māt un darboties, eksperimentēt 
un arī kļūdīties, būt atvērtiem ap-
gūt arvien ko jaunu. 
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„Visi kopā”: mākslas skolu 
audzēkņu un pedagogu veikums
         SanITa DāBoLIŅaIK

FOTO: Dāvis Veckalniņš, Madonas novada pašvaldība 
Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapī-
ters uzslavē mākslas skolu audzēkņu dizaina idejas un izpildījumu.

FOTO: Dāvis Veckalniņš, Madonas novada pašvaldība 
LNKC vizuālās mākslas izglītības eksperte, konkursa iniciatore 
un žūrijas locekle Ilze Kupča augstu vērtē konkursa norisi un re-
zultātus.

FOTO: Dāvis Veckalniņš, Madonas novada pašvaldība 
Izstādē „Visi kopā”, kas ir aplūkojama Madonas muzeja izstāžu 
zālēs, idejas var gūt gan pedagogi, gan pašreizējie un topošie di-
zaineri un uzņēmēji.

FOTO: Dāvis Veckalniņš, 
Madonas novada pašvaldība 

Madonas J. Simsona Mākslas 
skolas direktore Kristīne Šulce 
ar prieku uzņem Madonā kuplo 
profesionālās ievirzes mākslas 
skolu pedagogu saimi.
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Raksturs cilvēkam ir nepiecie-
šams, lai viņš spētu stāvēt pretī 
sistēmai, – šāda atziņa izskanēja 
konferencē „Rakstura izglītības ak-
tualitātes un tendences pasaulē un 
Latvijā”, kas 28. aprīlī notika Latvijas 
Universitātes (LU) Dabaszinātņu 
centrā. Konferences organizatoru – 
Rīgas Katoļu ģimnāzijas (RKĢ), 
LU un Rīgas Augstākā reliģijas zi-
nātņu institūta (RARZI) – mērķis 
bija aktualizēt rakstura izglītības 
nozīmību 21. gadsimta izglītības 
sistēmā Latvijā.

„Šī ļoti skaistā un ārkārtīgi kom-
plicētā pasaule, ko esam saņēmuši 
mantojumā no mūsu priekštečiem 
un kura saskaņā ar dabas likumu 
mums ir jānodod mūsu pēcnā-
cējiem – neatkarīgi no tā, vai mēs 
ticam tam, ka to ir radījis ārpus tra-
dicionālās matērijas esošs augstāks 
spēks, vai tam, ka tā ir radusies 
nejaušas materiālu spēku mijiedar-
bības rezultātā –, uzliek sabiedrībai 
noteiktus morālus pienākumus jeb 
kritērijus, ar kuriem saskaņā sa-
biedrībai ir jāfunkcionē, lai šo mi-
siju izpildītu. Tradicionāli šie kritē-
riji Eiropā ir saukti par kristīgajām 
vērtībām. Bet varbūt būtiskākais 
nav termins – kā to nosaucam, bet 
saturs, ko ieliekam, un pienākums, 
ko reizē ar to uzņemamies,” atklā-
jot konferenci, teica izglītības un 
zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis. 
Ministrs uzskata, ka jaunajiem 
cilvēkiem ir jābūt laimīgiem. Lai 
tādi viņi spētu būt, viņiem kopš 
bērnības ir jāveido stabila vērtību 
sistēma.

Personīgās dzīves 
projekts dod jēgu 
rakstura audzināšanai
LU Pedagoģijas, psiholoģijas 

un mākslas fakultātes Pedagoģijas 
zinātnes institūta direktors un va-
došais pētnieks Dr. paed. Manu-
els Fernandezs (Manuel-Joaquín 
Fernández-González) slimības dēļ 

konferencē nepiedalījās, bet viņa 
referātu nolasīja RKĢ kapelāns 
priesteris Modris Lācis. M. Fer-
nandezs savā referātā terminu 
„raksturs” definēja kā personas 
intelektuālos un morālos paradu-
mus (Raiens un Bohlins, 1999). 
Paradums ir brīvi iegūta un stabila 
rīcība noteikta mērķa sasniegšanai. 
Ja šis mērķis sekmē personības un 
sabiedrības attīstību (vai noturīgu 
labklājību), paradumi tiek dēvēti 
kā labi paradumi jeb tikumi, pre-
tējā gadījumā – slikti paradumi jeb 
netikumi. Viņš uzsvēra, ka rakstu-
ra izglītība veicina kritisko domā-
šanu, balstās uz personības brīvī-
bu un neuzspiež pilnīgi akceptēt 
kādu konkrētu uzskatu kopumu, 
sekmē atvērtību, pieļauj dažā-
das pie ejas, nav pakļauta kādai 
konkrētai politiskai vai reliģiskai 
doktrīnai. Potenciālie ieguvumi 
no rakstura izglītības: skolēnu 
mācību sasniegumu un uzvedības 
uzlabošanās, paaugstināta nodar-
binātība, vecāku atbalsts, labvē-
līgu attiecību dibināšana, piede-
rības demokrātiskai sabiedrībai 
veicināšana, individuālās un sa-
biedrības labklājības veicināšana. 
„Personīgās dzīves projekts ir tas, 
kas dod jēgu rakstura audzināša-
nai un pilnveidošanai. Manuprāt, 
nav iespējams izveidot raksturu, ja 
cilvēkam nav dzīves mērķa, pēc kā 
tiekties, jo tikumi ir spēks ceļam. 
Tādēļ nav lielas jēgas censties kļūt 
stiprākam, ja dzīvē nav, kurp tiek-
ties. Rakstura audzināšanai ir jēga 
tikai personīgā dzīves projekta 
kontekstā. Savukārt, ja augstākais 
dzīves mērķis, ko skolā un sabied-
rībā piedāvājam mūsu jauniešiem, 
tiek samazināts līdz eksāmenu 
rezultātiem, pozitīvai uzvedībai, 
mācību sasniegumiem vai vien-
kārši savas personības attīstībai, 
tad, es domāju, rakstura izglītības 
programmām nav lielas nākotnes. 
Un, ja ejam vēl tālāk: ja jauniešiem 
tiek mācīts, ka dzīvei nav jēgas, ka 
viss ir relatīvs, ka patiesības nav, 
kā bieži var uztvert postmoder-

najā diskursā, tad rakstura audzi-
nāšana būtu vienkārši bīstama, 
verdzinoša nodarbe.”

Morāles pamatkodols 
ir iedzimts
Par rakstura izglītības morāli 

psiholoģiskajiem aspektiem un 
integrācijas iespējām kompeten-
ču pieejā balstītā izglītības satu-
rā runāja RARZI lektore Valsts 
izglītības satura centra projekta 
„Kompetenču pieeja mācību sa-
turā” satura izstrādes eksperte 
Dr. psych. Ingrīda Trups-Kalne. 
Viņa skaidroja, ka rakstura izglī-
tība ir rakstura audzināšana, ar 
raksturu saprotot pašregulāciju 
(paškontrole, pašdisciplīna), iztu-
rību, neatlaidību, pašmotivāciju, 
atalgojuma atlikšanu, labus darba 
ieradumus (čaklumu), empātiju, 
sociālo kompetenci u. c. Rakstura 
izglītības renesansi 20. gadsimta 
beigās noteica pētījumi psiholoģi-
jā (Alberts Bandura (Albert Ban-
dura), Martins Seligmens (Martin 
E. P. Seligman), Hovards Gārdners 
(Howard Gardner), Džons Meijers 
(John D. Mayer) u. c.), kuros tika 
secināts, ka personiskos panāku-
mus dzīvē labāk prognozē nevis 
matemātiski – verbālais intelekts, 
bet gan cilvēka raksturs. Savā pre-
zentācijā eksperte detalizēti skaid-
roja, ka parasti bērnu morālā at-
tīstība tiek skatīta kā socializācijas 
rezultāts, tomēr morāles pamat-
kodols ir iedzimts (Hamlin, 2013). 

Pētījumos par zīdaiņu un mazu 
bērnu morāli ir atklāts, ka bērni jau 
zīdaiņa vecumā, sākot ar 3 mēnešu 
vecumu, demonstrē pārsteidzošu 
izpratni par prosociālu un anti-
sociālu rīcību un eksperimentālās 
situācijās dod priekšroku prosoci-
ālam personāžam.

„Morālā intuīcija attīstās pama-
tā līdz pusaudža gadiem, tādēļ ir 
svarīgi šajā vecumā attīstīt bērnu 
emocionalitāti, jūtīgumu, empāti-
ju caur stāstu klausīšanos un ana-
līzi, mūziku, ciešām un uzticības 
pilnām attiecībām, iesaistīšanos 
aktīvā palīdzības sniegšanā, kā 
arī palīdzēt apvaldīt impulsivitāti. 
Morālās spriešanas attīstības sensi-
tīvais posms ir, sākot ar pusaudža 
gadiem, tādēļ šajā vecumā ir vēlams 
ar bērnu apspriest un risināt gan 
reālas, gan hipotētiskas morālās 
dilemmas, iesaistīt skolēnu lēmu-
mu pieņemšanā, mācīt uzņemties 
atbildību par saviem lēmumiem, 
palīdzēt realizēt lēmumus aktīvā 
rīcībā utt.,” iesaka I. Trups-Kalne.

Viens cilvēks var būt 
cēlonis lielām pārmaiņām
RKĢ direktores vietniece au-

dzināšanas darbā RARZI lektore 
Mg. paed. Lolita Ērgle uzsvēra, ka 
labs raksturs pieprasa darīt labas 
lietas, lai gan tas saistās ar risku. 
Skolēniem ir jāmāca, ka tas, ko viņi 
dara, ir svarīgi un viens cilvēks var 
būt cēlonis lielām pārmaiņām. Vi-
ņiem ir jārada arī iespējas pārlieci-
nāties – laba rakstura ieguvums ir 
tas, ka cilvēks kļūst labāks un spēj 
padarīt pasauli labāku.

L. Ērgle minēja vairākas prob-
lēmas, ar kurām ikdienā saskaras 
skolotāji, proti, disciplīnas trū-
kums; skolēnu nespēja noturēt 
uzmanību, novēršot to uz dažā-
dām blakuslietām; pārlieku liela 
koncentrēšanās uz negatīvo. To 
risināšanā liela nozīme būtu rak-
stura izglītības programmas ie-
viešanai skolās.

„Viss, kas notiek skolā, ir spē-
cīgs vēstījums skolēniem. Ir ne-
pieciešama visa skolas personāla 
iesaistīšanās un rakstura audzi-
nāšanas nozīmīguma atzīšana. 
Tikai tādā gadījumā ir iespējama 
pilnvērtīga vērtību ieaudzināšana 
jauniešos. Vērtību aizstāvēšana 
vienmēr prasa piepūli un īstermi-
ņā var būt neracionāla un neizde-
vīga, tomēr tādējādi tiek veidota 
vide, kurā praktizēt vērtības kļūst 
daudz vieglāk. Ja skola ir atzinusi 
un vienprātīgi pieņēmusi rakstura 
izglītības centrālo lomu izglītības 
procesā, tad skolai ir kopīgi vēr-
tību orientieri, tā veicina kopīgas 
vērtības, kuras ir neatkarīgas no 
skolēnu vides ārpus skolas,” stāsta 
L. Ērgle.

Skolotāja atgādināja, ka 20. un 
21. gadsimta mijā klajā nāca Vir-
džīnijas Universitātes socioloģi-

jas un reliģijas studiju profesora 
Džeimsa Deivsona Hantera (James 
Davison Hunter) grāmata „Rakstu-
ra nāve. Morālā izglītība laikmetā 
viņpus labā un ļaunā”, kurā autors 
secināja, ka „raksturs ir miris. Tā 
laiks ir pagājis. Notiek dziļa mo-
rālās kultūras transformācija, kas 
atstāj nozīmīgas konsekvences uz 
jauniešu socializāciju. Tas ir sociālo 
un kultūras izmaiņu rezultāts, kas ir 
viņpus cilvēka kontroles. Ir nepie-
ciešamas radikālas pārmaiņas mo-
rālās izglītošanas laukā, kur pirmā 
nepieciešamība ir morālā skaidrī-
ba – skaidras robežšķirtnes starp 
labo un ļauno uzrādīšana”.

L.  Ērgle  rosina  raksturizglītībā 
izmantot iedvesmošanas pieeju, 
kas savā būtībā ir netiešā discipli-
nēšanas un mācīšanās motivācijas 
veicināšanas un paaugstināšanas 
metode. Savukārt Lindai Zag-
žebski (Linda Trinkaus Zagzebski, 
ASV) pieder ideja par paraugu 
izglītību, kurā ar dažādu paraugu 
starpniecību veidot apziņu par vēr-
tībām. Paraugs spēj iedvesmot, pār-
liecināt, stimulēt jaunus sākumus 
sevī, citos un sabiedrībā; stimulēt 
inovācijas sevī un investēt sevī ar 
parauga iedvesmojošo spēku. Viņa 
uzskata, ka bez vērtībām un parau-
ga draud garīga impotence.

Par RKĢ pieredzi raksturizglī-
tības programmas ieviešanā pla-
šāka publikācija bija lasāma laik-
raksta „Izglītība un Kultūra” Nr. 3 
(09.02.2017., 13.–14. lpp.).

RKĢ direktore Anna Jermako-
viča konferences noslēgumā atzina, 
ka, izvērtējot rakstura izglītību no 
psiholoģiskā, pedagoģiskā un mo-
rālā aspekta, ir redzams, ka uzma-
nības centrā ir cilvēks: „Kā šodien 
teica UNESCO Latvijas Nacionālās 
komisijas ģenerālsekretāre Baiba 
Moļņika, izglītībai ir cilvēka seja. 
Kas tad veic šīs pārmaiņas izglītībā? 
Cilvēks! Kam attiecīgās pārmaiņas 
ir domātas? Cilvēkam! Ilgtspējīgai 
attīstībai nav nekā svarīgāka. Un 
mums ir jāsaprot, ka varam iedot 
cilvēkam visu – komunikācijas 
prasmes, profesionālās prasmes, so-
ciālās prasmes u. c., bet tas viņu ne-
glābs, ja viņam nebūs šā kodola, ko 
saucam par raksturu.” 
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Rakstura izglītība – 
pamats katra cilvēka izaugsmei 

          DaIga KļanSKaIK

FOTO:  Andris Bērziņš

RKĢ kapelāns priesteris Modris 
Lācis.

FOTO:  Andris Bērziņš

RKĢ direktores vietniece audzināšanas darbā, RARZI lektore 
Mg. paed. Lolita Ērgle.

Viss, kas no-
tiek skolā, ir 

spēcīgs vēstījums 
skolēniem. Ir nepie-
ciešama visa skolas 
personāla iesaistī-
šanās un rakstura 
audzināšanas nozī-
mīguma atzīšana.



Ir nepiecieša-
mas radikālas 

pārmaiņas morālās 
izglītošanas laukā, 
kur pirmā nepie-
ciešamība ir morālā 
skaidrība – skaidras 
robežšķirtnes starp 
labo un ļauno  
uzrādīšana.
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16. maijā
VISC Strūgu ielā 4 Rīgā 

plkst. 10.30 notiks informatīvs 
seminārs novadu (pilsētu) inte-
rešu izglītības vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas jomas koordi-
natoriem.

RIIMC Kaņiera ielā 15 Rīgā 
plkst. 15.00–18.00 sāksies kursi 
„Speciālas zināšanas pedagogiem 
bērnu tiesību aizsardzības jomā” 
(5. grupa) visiem pedagogiem.

16.–20. maijā
LTRK K. Valdemāra ielā 35 

Rīgā notiks Eiropas Savienības 
programmas „Erasmus+” projek-
ta „Learning Outcomes Approach 
and ECVET Principles for Assess-
ment and Validation of Work-ba-
sed Learning and Apprenticeships: 
Training Programme and OER for 
VET and Enterprise Tutors” mā-
cību seminārs prakšu vadītājiem 
uzņēmumos un profesionālās iz-
glītības iestādēs.

17. maijā
RIIMC Kaņiera ielā 15 Rīgā 

plkst. 15.00–17.15 notiks kursi 
„Kā panākt veiksmīgu pedagoga 
un vecāku sadarbību” visiem pe-
dagogiem.

17.–19. maijā
VISC Strūgu ielā 4 Rīgā notiks 

kursi bērnu nometņu vadītājiem 
bez pieredzes „Bērnu nometņu 
vadīšanas un organizēšanas me-
todika” (72 stundas).

18. un 19. maijā
VISC Strūgu ielā 4 Rīgā notiks 

programmas „Award” jauno va-
dītāju mācības.

19. maijā
RIIMC Kaņiera ielā 15 Rīgā 

plkst. 15.00–17.15 notiks kursi 
„Tikumiskās audzināšanas izaici-
nājumi mūsdienās” visiem peda-
gogiem.

RIIMC Kaņiera ielā 15 Rīgā 

plkst. 15.00–18.00 notiks kursi 
„Stress un izdegšanas sindroms pe-
dagoga darbā” visiem pedagogiem.

24. maijā
RIIMC Kaņiera ielā 15 Rīgā 

plkst. 15.00–17.15 notiks kursi 
„Vecāku pedagoģiskā kompeten-
ce” visiem pedagogiem.

25. maijā
Rīgas Zolitūdes pirmskolā Zo-

litūdes ielā 42 plkst. 10.00–13.00 
notiks RIIMC organizētie kursi 
„Muzikālās un mākslinieciskās 
darbības veidu sintēze mūzikas 
mācībā pirmskolā” pirmskolas 
mūzikas pedagogiem.

RIIMC Kaņiera ielā 15 Rīgā 
plkst. 15.00–17.15 notiks kursi 
„Tikumiskās audzināšanas un vēr-
tībizglītības psiholoģiskās likum-
sakarības” visiem pedagogiem.

13. maijā
Valmierā plkst. 11.00 notiks 

Latvijas skolēnu lidmodeļu sa-
censības.

14. maijā
11. novembra krastmalā Rīgā 

programmas „Award” dalībnieki 
startēs Rīgas maratonā.

citi pasākumi
20. maijā
Valmierā plkst. 18.00 notiks 

III Latvijas skolu jaukto koru sa-
lidojums „Kalniem pāri”.

Visā Latvijā notiks starptautis-
kā muzeju nakts. Muzeju nakts ir 

tradicionāls Eiropas mēroga pasā-
kums, kad vienu nakti durvis ver 
lielākā daļa valsts muzeju, rīkojot 
īpašus pasākumus un aicinot ap-
meklēt muzejus bez maksas.

Šogad notiks īpaši veltījumi 
dzejniekam Eduardam Veidenbau-
mam (1867–1892), kuram aprit 
150 gadu. E. Veidenbauma memo-
riālais muzejs „Kalāči” ir atrodams, 
braucot pa Cēsu–Smiltenes ceļu, 
16 kilometrus no Cēsīm, ceļa dien-
vidu malā. Tur kopš piektā dzīves 
gada auga, mācījās, strādāja, bet 
vēlāk mira slavenais latviešu dzej-
nieks. Muzejs „Kalāčos” pastāv 
kopš 1958. gada, taču interesenti 
jau ilgi pirms tam ir apmeklējuši šo 
vietu, lai iepazītos ar E. Veidenbau-
ma dzīvi un daiļradi.

 aFiŠa 15
kuRsi, sEmiNāRi, 

LEkciJas Šogad cietos, glancēti laminētos 
kartona vākos, spirāles iesējumā.
Jaunums! Dienasgrāmatā ir publi-
cēts viens labsajūtas vingrinājums 
katrai nedēļai.
Ir gatavas pasūtīšanai un, sākot ar 
10. maiju, arī saņemšanai.
Dienasgrāmata ir veidota kā krā-
sojamā mandalu un afirmāciju 
grāmata pozitīvākai skolas vides 
uztverei, terapeitiskiem ikdienas 
uzmundrinājumiem un iknedēļas 
vingrinājumiem – Kaspara Bikšes 
autordarbs ierobežotā eksemplā-
ru skaitā.

Pasūtīt var pa tālruni: 28320454; e-pastā: kaspars.bikse@gmail.com; 
www.pedagogs.lv sadaļā „Kontakti”.

Kaspara Bikšes ikgadējās 
skolotāju vasaras nometnes

12., 13., 14. jūnijs – Liepājā;

26., 27., 28. jūnijs – Klaipēdā;

21., 22., 23. augusts – Mežaparkā.

Pieteikšanās: pedagogs.lv (sadaļā „Kontakti”).

Sīkākas ziņas: www.pedagogs.lv sadaļā 
„Nometnes”; 

pa tālruni – 28320454; rakstot uz e-pastu 
kaspars.bikse@gmail.com

kONkuRsi, sacENsĪBas
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Rīgas 25. vidusskolas vēstures,
politikas un tiesību skolotāja,
skolas muzeja pedagoģe

2017. gada 19. aprīlis Rīgas 
25. vidusskolas skolēniem ilgi pa-
liks atmiņā, jo notika orientēšanās 
spēle, kuras tēma bija „Stratēģija 
„Eiropa 2020””. Eiropas Savienī-
ba (ES) ir izvirzījusi piecus vērie-
nīgus mērķus, kuri līdz 2020. ga-
dam ir jāsasniedz nodarbinātībā, 
inovācijā, izglītībā, sociālajā inte-
grācijā un enerģētikā (kā arī klima-
ta pārmaiņu iegrožošanā). Katra 
dalībvalsts ir apstiprinājusi valsts 
mēroga mērķus katrā no šīm jo-
mām. Stratēģijas pamatā ir konkrē-
ti pasākumi ES un valstu līmenī. 
Orientēšanās spēlē tika izmantotas 
stratēģijas galvenās tēmas: nodar-
binātība, pētniecība un attīstība, 
klimata pārmaiņas un attīstība, 
izglītība, nabadzība un sociālā at-
stumtība. Šo pasākumu iedvesmo-
ja spēle „Gymkhana”, kura bija 
ietverta programmas „Erasmus+” 
K2 projektā „European active ci-
tizenship”, kurš norisinājās šā gada 
martā Zagrebā Horvātijā.

Gatavošanās šīm sacensībām 
notika jau vairākus mēnešus. Tika 
izveidoti trīs visaptveroši plakāti 
par katru no iepriekšminētajiem 
tematiem. Audzēkņi ļoti nopietni 
izpētīja materiālus par šo svarīgo 
problēmu, skolā tika organizēti 
semināri, pārrunas, diskusijas, kur 
katrs izteica savu viedokli. Tika pē-
tīta vairāku valstu attīstība un uz-
devumi, salīdzināts.

Tuvojoties 19. aprīlim, skolā 
notika vairākas informatīvas sē-
des, kā arī nopietna gatavošanās – 
tika izveidoti āķīgi jautājumi, 
izstrādāta karte ar kontrolpunk-
tiem, kuri kopumā bija četri – iz-
kārtoti pa visu Ķengaragu. Kartēs 
bija matemātiski jāaprēķina un 
jāatrod norādītie kontrolpunkti. 
Tika izstrādāti precīzi noteikumi, 
lai panāktu, ka visi saprot uzdevu-
mus un rīkojas precīzi.

Pasākuma dienā sešu vidus-
skolas klašu skolēni – satraukti, 
bet priecīgi – pulcējās pie skolas 
ieejas, kur skolotāja Gita Šulce 
un 12. klases skolniece Sandra 
Jurena pastāstīja par dienas no-
risi, noteikumiem, dažādiem fak-
toriem, kuri noteikti ir jāievēro. 
Par pārvietošanās līdzekli liela 
daļa skolēnu izmantoja velosi-
pēdu. Turklāt katrai klasei tika 
izveidots „Instagram” profils, kur 
viņi aktīvi publicēja fotoatskaites 
par savām gaitām. Skolā paliku-
šie klasesbiedri skolas vestibilā 
lielajā datorā varēja novērot, kā 
komandai veicas trasē.

Beidzot tika dots starts – un 
komandas 8–10 cilvēku sastāvā 
ieguva pirmo kontrolpunktu ko-
ordinātas. Katrā kontrolpunktā 
viņus sagaidīja plakāti par noteik-

to tematu, jautājumu lapas, kā arī 
kādas zinātnes skolotājs, divi au-
dzēkņi, kuri organizēja darbu, un 
katras klases brīvprātīgais, kurš 
kontrolēja, lai viss notiktu atbilstī-
gi noteikumiem.

Nonākot pie kontrolpunktiem, 
dalībnieku sejās varēja pamanīt 
vieglu uztraukumu, jo īpaši brīdī, 
kad kontrolpunktā ieradās cita 
klase un sāka augt sīvais sacensī-
bu gars.

Kad bija pabūts visos četros 
kontrolpunktos un atrastas atbil-
des uz jautājumiem, skolēni ie-
radās skolā, kur tika fiksēts finiša 
laiks un iesniegtas atbildes. Nosa-
kot rezultātus, galvenais bija atbil-
žu pareizība, bet, ja bija vienāds 
punktu skaits, tad laiks, kādā tika 
veikti uzdevumi.

Pateicoties mūsu atraktīvajām 

žūrijas loceklēm, punktu skaitīšana 
notika operatīvi un drīz vien tika 
uzzināti čempioni. Rezultāti: 1. vie-
ta – 11. a klasei, 2. vieta – 12.a kla-
sei, 3. vieta – 11.b klasei, atzinība – 
10.a, 10.b un 12.b klasei.

Pēc orientēšanās spēles daudzi 
jaunieši atzinīgi izteicās par šādu 
pasākumu un pauda vēlmi to at-
kārtot. Varbūt varētu noorganizēt 
vienu par tematu „Latvijai 100”? 
Šī spēle bija ļoti noderīga, jo sko-
lēni ne tikai ieguva zināšanas par 
svarīgiem ES jautājumiem, bet arī 
savstarpēji saliedējās.

SKOLĒNU ATSAUKSMES
Sabīne Strautiņa, 10. klases 

skolniece: Manuprāt, gatavošanās 
orientēšanās spēlei jau vien deva 
iespēju komandām un arī skolas 
muzeja padomei saliedēties un 

uzzināt ko jaunu. Visa pirmsāku-
mi bija jau mācību gada pirma-
jā pusē, kad izpētījām tēmu un 
veidojām plakātus par stratēģiju 
„Eiropa 2020”. Mēs darbojamies 
„Erasmus+” K2 projektos un lī-
dzīgu spēli izspēlējām Horvātijā. 
Atgriežoties mājās, nolēmām iz-
spēlēt spēli arī savā pilsētā – Rīgā. 
Protams, šeit viss bija mazliet 
citādāk, bet uzdevums – sadrau-
dzēties, iepazīt stratēģiju „Eiropa 
2020” – tika izpildīts. Man, atro-
doties kontrolpunktā, šķita, ka 
klases ļoti operatīvi visus uzdevu-
mus jau bija sadalījušas, un vēlāk, 
redzot komandu uzņemtās bildes, 
radās izjūta, ka šis pasākums vi-
ņiem paticis tikpat ļoti, cik mums, 
organizatoriem.

Bet ar to mūsu prieks nebeidzās. 
3. maijā mēs devāmies velobrau-
cienā, nostiprinot patriotismu un 
mūsu draudzību. Arī šā brauciena 
ideja ir nākusi no kāda projekta, 
šoreiz no „Cycling against Bul-
lying”. Gaidot mūsu draugus no 
abiem projektiem, turpinām strā-
dāt un pildīt uzdevumus.

Krista Vuškāne, 12.a klases 
skolniece, skolas vēstures muzeja 
prezidente: 19. aprīlī mūsu, Rīgas 
25. vidusskolas, apkārtnē norisinā-
jās pašu veidota orientēšanās spēle, 
kurā devāmies pārbaudīt zināšanas 
gan par savu apkārtni, gan par Ei-
ropu. Šajā spēlē un sagatavošanas 
procesā bija iesaistīti dažādu zi-
nātņu pedagogi, tāpēc jautājumi 
bija ļoti daudzveidīgi, bet galvenā 
tēma visam bija „Stratēģija „Ei-
ropa 2020””. Jautājumus veidoja 
mūsu skolas skolotāji. Tā bija ie-
spēja pārbaudīt mūsu zināšanas 
par Eiropas stratēģiju saistībā ar 
dažādiem mācību priekšmetiem.

Spēles organizatori nolēma, 
ka klašu komandas uz punktiem 
var doties dažādos veidos – ar 
velosipēdiem, skrienot vai pat 
braucot ar sabiedrisko transpor-
tu. Katrā punktā komandai kā 
pierādījums, ka VISA koman-
da reizē ir sasniegusi norādīto 
punktu, bija jāuzņem kopbilde 
jeb selfijs, kuru ievietot savas ko-
mandas „Instagram” kontā. Spē-
les mērķis bija lielāka precizitāte 
nekā ātrums, taču tam arī bija 
liela nozīme.

Šī spēle bija daudz interesan-
tāks veids, kā piesaistīt skolēnu 
uzmanību zinātnei, jo aktīva spē-
le ar velosipēdiem vai skrienot 
un sacensību gars ir azarts, ko 
skolēni meklē. Piedaloties spēlē, 
ieguvām ne tikai jaunas un at-
svaidzinājām vecās zināšanas, bet 
tā noteikti komandām palīdzēja 
arī saliedēties, jo punktos bija 
jāierodas reizē, un komanda šķel-
ties nedrīkstēja – tas bija viens no 
galvenajiem spēles noteikumiem. 
Visu notikumu un projektu gal-
venā doma, ko cenšamies pavēs-
tīt apkārtējiem, ir draudzība un 
saliedētība.

Šāda veida spēles veido interesi 
par mācībām un skolu. Tādēļ ka šī 
spēle skolēnos izraisīja lielu sajūs-
mu un patiku, mēs šā gada 3. maijā 
devāmies pārbraucienā ar velosi-
pēdiem, kurā maršruts bija izplā-
nots ar pieturvietām pie dažādiem 
vēsturiskiem objektiem, kuros sko-
lēni paši vadīja nelielas vēstures 
stundas. Galamērķī bija sagatavota 
orientēšanās spēle pa Daugavas 
muzeja teritoriju, bet pēc tās baudī-
jām pikniku draudzīgā pulkā. 

Orientēšanās spēle „Stratēģija 
„Eiropa 2020”” Rīgas 25. vidusskolā
         ruDīTE LIEpIŅaIK Piedaloties 

spēlē, ieguvām 
ne tikai jaunas un 
atsvaidzinājām 
vecās zināšanas, 
bet tā noteikti 
komandām palīdzē-
ja arī saliedēties, jo 
punktos bija 
jāierodas reizē, un 
komanda šķelties 
nedrīkstēja – tas bija 
viens no galvenajiem 
spēles noteikumiem. 
Visu notikumu un 
projektu galvenā 
doma, ko cenšamies 
pavēstīt apkārtējiem, 
ir draudzība un 
saliedētība.



FOTO: no skolas arhīva

11.a klases komanda, kas spēlē izcīnīja 1. vietu, vienā no kontrolpunktiem, kur atradās plakāts par 
noteikto tematu, jautājumu lapas, kā arī kādas zinātnes skolotājs, divi audzēkņi, kuri organizēja 
darbu, un katras klases brīvprātīgais, kurš kontrolēja, lai viss notiktu atbilstīgi noteikumiem.

FOTO: no skolas arhīva

Skolā palikušie klasesbiedri skolas vestibilā lielajā datorā varēja 
vērot, kā komandai veicas trasē. Katrai klasei tika izveidots „In-
stagram” profils, kurā viņi aktīvi publicēja fotoatskaites par savām 
gaitām.


