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Savstarpējās stundu vērošanas mērķis

Prast novērtēt kolēģu sniegumu atbilstoši Ventspils metodiskā centra 
izveidotajai rubrikai, kas balstīta uz «mācīšanos iedziļinoties»

Nodarbība par efektīvu mācību stundu, stundu didaktiskajiem modeļiem
A.Kitajevas nodarbība, kā strādāt ar Ventspils Izglītības pārvaldes Pedagogu 
atbalsta dienesta izveidoto rubriku https://evpa.ventspils.lv

https://evpa.ventspils.lv/




28  jeb 76 % skolotāji ir piedalījušies savstarpējā 
stundu vērošanā. Kopā vērotas 52 stundas.

I. 
Mācību stundas 

sasniedzamais rezultāts 
(SR)

6 punkti

II. 
Mērķtiecīga mācību 

stundas organizēšana, 
virzīta uz SR sasniegšanu 

un mācīšanos iedziļinoties
24 punkti

III. 
Skolēnu iespēja domāt 
par savu mācīšanos

9 punkti

IV. 
Atgriezeniskā saite mācību 

stundā (AS), sasniedzamā 
rezultāta konstatēšana/ 

formatīvā vērtēšana
6 punkti

V. 
Mācīšanās vide un 

kultūra
6 punkti

4,85 21,57 6,45 4,97 5,85

0,80 0,9 0,72 0,83
0,98



Paslavē!
1. Pozitīvs mikroklimats un stundas tēmas ievads, kas aktualizē iepriekšējās tēmās apgūto, ko 

pielietos, lai tiktu sasniegts šīs stundas mērķis.
2. Pozitīva komunikācija ar klasi, individuāla pieeja skolēniem, kuriem stundā lēnāks darba temps
3. Labi organizēta un strukturēta stunda.
4. Stundas laikā tika veidoti interesanti darbi. Skolēni varēja radoši izpausties.
5. Mācību stundā tika piedāvāta daudzveidīga informācija jaunā temata apgūšanai. Ļoti labi izdevās 

darbs pāros.
6. Skolēni spēja izveidot savus vērtēšanas kritērijus
7. Pārdomāti un mērķtiecīgi veidoti uzdevumi. 
8. Labi izplānota un strukturēta stunda. Skolēniem dota iespēja paust savu viedokli. Ļoti patika 

skolēnu veidotās prezentācijas par pieturzīmēm - skolotājas dotais uzdevums licis jauniešiem 
pārskatīt un apkopot iepriekš mācīto, kā arī izpaust radošumu. 

9. Skolēni strādā ieinteresēti, klasē valda labvēlīga gaisotne.
10. Ļoti laba klasvadība!  Stundā vērojams, ka skolotāja sasaista datorikas priekšmetu ar citiem 

priekšmetiem.
11. Skolotājs ieinteresē skolēnus pašiem atklāt likumsakarības un konstruēt zināšanas, lai veidotu 

izpratni par stundā sasniedzamo rezultātu.



Pajautā!
● Uzdevumu diferencēšana, ka to varēt darīt?
● Kā varētu iesaistīt skolēnus ne tikai refleksijā par atsevišķo mācību 

aktivitāšu, uzdevumu jēgu, bet arī sarunā par to, kādā veidā mācās, kā lasa, 
kā domā, kā atceras?

● Vai plāno stundās izmantot daždas IT platformas un programmas?
● Kā saņemt AS no skolēniem par sasniedzamo rezultātu digitāli?
● Konsekventi pieturēties pie uzdevumiem paredzētā laika.
● Varbūt analizējamo darbu skaits bija pārāk liels...
● Vai skolēniem ir pieejamas kādas  atgādnes par …?  Ko skolotāja 

pamainītu(metodikā, uzskates materiālos), ja šāda satura stunda būtu jāvada 
citai klasei?

● Padomāt par to, kā pārrunāt mācīšanās stratēģijas, pievienojot uzdevumiem 
kādu atgādni.



Piedāvā!
● Piedāvā skolēniem pašiem izvirzīt SR nosaucot tikai stundas tēmu un vai tas viņiem ir 

saprotams. 
● Stundas beigās vari piedāvāt skolēniem uzrakstīt kādu atziņu par to kā veicās stundā.
● Stundu beigt ar mazu diskusiju par grūtībām(vai panākumiem), kuras šodien bija 

skolēniem darbā.
● Turpināt metodiskā komisijā veidot SLA
● Lielāka uzmanību pievērt skolēniem, kuriem tēmas apgūšanā ir grūtības.
● Ir ieteicams pievērst lielāku uzmanību stundas refleksijas daļai.
● Tik pat veiksmīgi turpināt tematu apguvē izmantot vizuālos uzskates materiālus.
● Sabalansēt uzdevumu apjomu ar tiem paredzēto laiku.
● Veltīt vairāk laika atgriezeniskās saites sniegšanai.
● Izveidot skolēniem zināmu un saprotamu sistēmu (AS), kā sekot savai izaugsmei 

mācību procesā.
● Vairāk likt skolēniem sadarboties savā starpā. Vienam otram skaidrot, labot kļūdas.



Mācību stundas 
sasniedzamais rezultāts (SR)

Skolotājs sadarbojas ar skolēniem: iesaista skolēnus SR formulēšanā, 
precizēšanā, koriģēšanā, SR sasniegšanas konstatēšanā, kritēriju un darbības 
soļus stundā noteikšanā.

Mērķtiecīga mācību 
stundas organizēšana, 
virzīta uz SR sasniegšanu un 
mācīšanos 

Skolotājs nodrošina iespēju skolēniem pašiem atklāt likumsakarības un 
konstruēt zināšanas atbilstoši savam vecumposmam, skolēni veic augstākā 
līmeņa domāšanas darbības, lai notiktu mācīšanās iedziļinoties 
(interpretēšana, analīze, novērtēšana u.c.).

Skolēnu iespēja domāt par 
savu mācīšanos

Skolotājs iesaista skolēnus SR vai uzdevuma izpildes kritēriju formulēšanā/ 
SLA izveidošanā.

Atgriezeniskā saite mācību 
stundā (AS), sasniedzamā 
rezultāta konstatēšana/ 
formatīvā vērtēšana

Visiem skolēniem ir iespēja konstatēt, vai ir sasniegts SR, balstoties uz datiem. 
Skolēniem ir zināma un saprotama sistēma, kā var sekot savai izaugsmei, 
skolēni zina, kas ir jādara, lai uzlabotu sniegumu.



Mācību priekšmetu metodiskās jomas un 
mācīšanās grupas?

Idejas darbam



DABASZINĀTŅU JOMA
(bioloģija, fizika, ģeogrāfija, ķīmija)









SADARBĪBA JOMĀ (Dabaszinātnes)
Kopīgās prasmes, kas jāattīsta dabaszinātņu mācību priekšmetos:

● pētnieciskās prasmes(pētāmā problēma, eksperimenta plānošana, datu analīze, secinājumi utt.)
● grafiku/diagrammu noformēšana.

Kopīgie temati:

● fizika/ķīmija- atomu, vielas uzbūve, kodolreakcijas                                               vielu īpašības

● ģeogrāfija/bioloģija- ekoloģija, dzīvības izcelšanās

● fizika/bioloģija- redze, lēcas, gaisma

● ģeogrāfija/ķīmija- derīgie izrakteņi, ieži

● bioloģija/ķīmija- dabasvielas, šūnu ķīmija

SABIEDRĪBA UN ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA



SADARBĪBA AR CITĀM JOMĀM (Dabaszinātnes)
Matemātika- logaritmi, procenti, laukuma aprēķini, vektori.

IT- tabulu, grafiku veidošana (Excel),

       plakātu, infografiku veidošana (Canva.com),

       prezentācijas (Canva.com, Powerpoint u.c.),

       attēlu apstrādes programmas.

Latviešu valoda- argumentētā eseja.

   



EFEKTĪVA STUNDA (Dabaszinātnes)
Fizika, O.Ozoliņa

 Kvalitatīva uzdevuma veids:Kvalitatīvais uzdevums, kurā jāizmanto fizikālās 
likumsakarības, lai noteiktu, kā mainās norādītais fizikālais lielums atkarībā  no citiem 
lielumiem, vai arī, lai izskaidrotu, kādēļ fizikālie lielumi pieaug vai samazinās atbilstoši 
uzdevuma nosacījumiem.

 Kvalitatīvais uzdevums 10.kl.:

  Divos atšķirīga diametra cilindriskos traukos ieliets ūdens. Ūdens tilpums abos traukos 
ir vienāds. Kurā traukā ūdens spiediens uz trauka pamatni būs lielāks? 

Izskaidro! Uzzīmē modeli- attēlu!

 Vērtēšanas kritēriji:

1p.- attēlā katrā traukā atzīmētais  ūdens līmenis  atbilst dotajai situācijai;

1p. – nosauc, no kā ir atkarīgs ūdens spiediens uz trauka pamatni, atbildi pamato ar 
sakarību;

1p. – skaidro, kāds fizikālais lielums un kā ietekmē spiedienu, veic secinājumu.
 

 



EFEKTĪVA STUNDA (Dabaszinātnes)



DIGITĀLIE RĪKI (Dabaszinātnes)

Fizikā: ophysics.com, fizmix.lv, Photomath,  Wolframalpha un 
Quickmath - aprēķiniem, GeoGebra - darbībām ar vektoriāliem 
lielumiem, falstad.com, phet.colorado.edu- virtuālās 
laboratorijas,  Youtube mācību filmiņas.
Bioloģijā: soma.lv, uzdevumi.lv, siic.lu.lv, Youtube mācību filmas, 
prezentācijas, video. 
Ģeogrāfijā: digitālie atlanti, uzdevumi.lv, learning-corner.com
Ķīmijā: eduspace.lv, tavaklase.lv,  soma.lv, skolo.lv, 
phet.colorado.edu, Youtube mācību filmas.



Sadarbība (latviešu valodas un kultūras joma).
Sadarbība jomas/jomu ietvaros:

● Latviešu valodas un literatūras skolotāju sadarbība, plānojot un papildinot, pilnveidojot satura plānojumu, pamatojoties uz jaunajā izglītības standartā 
izvirzītajiem mērķiem.

● Sadarbība, daloties ar informāciju par izmantojamiem digitālajiem rīkiem.
● Veiksmīga iespēja sadarboties mūzikas, teātra mākslas un literatūras skolotājiem, apgūstot publiskās runas pamatus (ritms, akcents, stāja publikas 

priekšā, elpa, balss).
● Mūzikas un literatūras skolotāju sadarbība, apgūstot tēmu “Tēls” (Ritas Vēverbrantes izstrādāti snieguma līmeņu apraksta kritēriji).
● Teātra mākslas un datorikas skolotāju sadarbība tēmā “Etīde”.
● Savstarpēja stundu vērošana un dalīšanās pieredzē, izmantojot dažādus digitālos rīkus un mācību paņēmienus.
● Vērtīgās pieredzes snieguma līmeņu kā vērtējuma izmantošanā stundās ( konkrēti piemēri)

Sadarbība ar citām organizācijām:

● Sadarbība ar Ventspils Galveno bibliotēku (mācību lekcijas, tikšanās ar autoriem, izstādes, informācija par datu bāzēm)
● Pārventas bibliotēka (izstādes).
● Sadarbība ar Ventspils Jauniešu māju, Jaunrades namu ( koris, runas konkurss)
● Muzejs “Senču putekļi” (mācībstunda ar autoru).
● Mācību ekskursijas ( Nākotnes klase, Tērvetes dabas parks u.c), mācību teātra izrādes(Liepājas teātris) un kino apmeklējumi ( Kino “RIO”) projekta 

“Skolas soma” ietvaros.
● Sadarbība ar VISC (centralizēto eksāmenu vērtēšana-Ilze Gundare, Gunita Smiltiņa Apine )Jaunā pieredze- centralizētā eksāmena latviešu valodā 11. 

klasēm (optimālais līmenis) labošana (Gunita Smiltiņa Apine).Sadarbība ar VISC mūsikas speciālistiem.
● Vizuālās mākslas konkurss “Sargāsim Latviju kopā”, lai rosinātu bērnos un jauniešos interesi par Latvijas dalību NATO  sadarbībā ar Ārlietu ministriju, 

Aizsardzības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas Transatlantisko organizāciju
● Sadarbība ar fondu “Sibīrijas bērni” ( zīmējumu konkurss)
● Sadarbība ar Skola2030 ekspertēm, piedaloties konsultācijās un pieredzes apmaiņas semināros.
● Sadarbība ar Ventspils skolu koru virsdiriģentu Intu Teterovski. Tika koordinēta koru darbība visa mācību gada garumā.



Sadarbība (latviešu valodas un kultūras joma).
Dalīšanās pieredzē:

● jomas ietvaros dalījāmies ar konkrētiem piemēriem, kā tiek attīstītas dažādas prasmes un kā tās tiek vērtētas, 
izmantojot snieguma līmeņus;

● pieredzes apmaiņa Skola 2030 konferencē “Praktiski. Lietpratībai. Kurzeme ". Rita Vēverbrante ar meistarklasi 
mūzikā pamatskolas posma klasēs;

● sadarbībā ar Ventspils skolu mūzikas skolotājiem - zoom sanāksmēs Rita Vēverbrante dalījās pieredzē ar 
metodiskajiem materiāliem; diskutēja  par jauno mācību programmu;

● 15 Ritas Vēverbrantes veidotie metodiskie  materiāli un darba lapas mūzikas stundām nodoti e-žurnālam "Skolas 
Vārds", kur tie tika ievietoti metodisko materiālu datu bāzē;

● Pieredzes apmaiņa ar Talsu pamatskolas, Tukuma ģimnāzijas, Jelgavas 4. vidusskolas, Rīgas 6. vidusskolas, 
Lejasciema vidusskolas mūzikas skolotājiem; 

● pieredzes apmaiņa ar Talsu Valsts ģimnāziju, dalīšanās pieredzē par sadarbības formām. Gunita Smiltiņa Apine un 
Līga Tīrmane - "Datorika un latviešu valoda, literatūra" - grāmatas lasīšana un online dokumenta veidošana;

● 6.vsk. pilsētas latv.val. vidusskolas skolotājiem Gunita Smiltiņa Apine vadīja nodarbību par jaunā eksāmena 
"Latviešu valoda. Optimālais līmenis" 3. daļas norisi, vērtēšanas kritērijiem.



Efektīva stunda (latviešu valodas un kultūras joma)

● Ganjē (Gagne) 9 mācību notikumi stundā.

● Literatūra 9. klasē (skolotāja Iveta Rubene). Skolēni jau ir izlasījuši darbu un 
gatavojas domrakstam.

● Uzdevums: Izmantojot digitālo rīku Canva-Infografics, veikt radošu uzdevumu 
grupā – izveidot infografiku par kādu no A. Pumpura “Lāčplēsis” darba 
varoņiem (tā izaugsmi vai regresu).



Stundas daļa Mācību notikums Stundas gaita

Aktualizācija Pievērst skolēna uzmanību Uz ekrāna slaids, kurā redzamas infografikas par pareizu masku lietošanu,roku mazgāšanu u.c. Skolēni 
atbild uz jautājumu, kur ikdienā viņi sastopas ar infografiku, kas tai raksturīgs formas un satura ziņā. 
Izsaka viedokli, kur viņiem var noderēt infografikas ( dienas režīma izstrādē, publiskajā runā, 
prezentācijās, domrakstos u.c.)

Komunicēt sasniedzamo 
rezultātu

Uz tāfeles daļēji noformulēts SR ( izlaisti vārdi), un skolēni formulē sasniedzmo rezultātu, ievietojot 
trūkstošos vārdus.
SR: Izveidot infografiku par kādu no A. Pumpura eposa «Lāčplēsis» tēliem.Vienoties par vērtēšanas 
kritērijiem.

Aktivizēt iepriekšējās darbības Izmantojot daiļdarba tekstu vietnē letonika.lv, vienoties grupā par tēlu, kura izaugsmi vai regresu attēlos 
infografikā, vienoties par noformējumu, saturu, atbildībām grupas ietvaros.

Apjēgšana Piedāvāt jaunu saturu Uz ekrāna slaids ar “soļiem”, kas jāveic, veidojot infografiku. Skolēni, izpildot katru soli iemācās veidot 
pārskatāmu, saturiski nederīgu infografiku, kuru izmantos, rakstot domrakstu.

Virzīt mācīšanos, atbalstīt. Stundas gaitā palīdzu skolēniem, ja rodas kādas grūtības vai neskaidrības. rosinu domāt par veidiem, 
kā radušās problēmas pašiem atrisināt ( jēdzienu skaidrojumi vārdnīcās, teksta ietilpināšana, sadarbība 
grupas darbā)

Dot iespēju lietot jaunu saturu Aicinu skolēnus padomāt, kā viņi varētu papildināt infografiku, lai tā būtu gan saturiski, gan vizuāli 
kvalitatīvāka ( pievienot citātus, ilustrācijas, atsauces uz kritikām u.c.)

Sniegt atgriezenisko saiti Novērtē katra dalībieka ieguldījumu grupas ietvaros, vienojoties, cik kurš punktus pelnījis. Prezentē 
grupu darbus un grupas vērtē viena otru pēc pašu izvirzītajiem kritērijiem. 

Refleksija/Nostiprināšana Novērtēt sniegumu E-klasē katrs skolēns atsūta pašvērtējumu ar komentāriem, kur novērtē sevi pēc izvirzītajiem kritērijiem.

Sekmēt pārnesi/vispārināšanu Izmanto infografiku domrakstā. Veido paplašinātās infografikas (ar citātiem), gatavojoties eksāmena 
mutvārdu daļai



Digitālie rīki (latviešu valodas un kultūras joma)

● Brīvi pieejams krustvārdu mīklu ģenerēšanas rīks vietnē Crosswordlabs, kurš atbalsta 
latviešu valodu crosswordlabs.com 

● krustvārdu mīklām vēl izmantots armoredpenguin.com
● canva.com prezentāciju, video, plakātu, infografiku, dokumentu, kartīšu u.c. 

veidošanai.
● wordwall.net interaktīvo uzdevumu veidošanai(maksas)
● slido.com- atgriezeniskās saites veidošanai 

https://wordwall.net/play/33228/290/158 
● padlet.com vērtīgs rīks, lai veidotu domu kartes, laika līknes, interaktīvās kartes 

izmantotu atgriezeniskajai saitei virtuālo tāfeli
● šobrīd plašs digitālo rīku piedāvājums ir letonika.lv 

https://boti.letonika.lv/#/riki-radosumam 

https://crosswordlabs.com/
https://www.canva.com/create/infographics
https://wordwall.net/play/33228/290/158
https://boti.letonika.lv/#/riki-radosumam


Matemātikas un tehnoloģiju joma
(matemātika, datorika, programmēšana, dizains un 

tehnoloģijas, inženierzinības)



Sadarbība (matemātikas un tehnoloģiju joma)
Sadarbība starp jomas skolotājiem

● Matemātikas tēma “Statistika” tika apgūta gan matemātikā, gan datorikā. Apgūtie statistikas jēdzieni 
tika pielietoti datorikas stundās, lai veiktu datu sakārtošanu, grafisko attēlošanu un 
analizēšanu.Noslēguma darbs tika veidots kā starpdisciplināra ieskaite matemātikā un datorikā.

● Matemātika tēma “Simetrija” tika praktiski pielietota Dizainā un tehnoloģijās veidojot galda palikņus 
aušanas tehnikā 7. klasē. 

● Datorikas tēma “Kā veido teksta dokumentus un prezentācijas, sadarbojoties tiešsaistē?” tiek 
pielietota dizainā un tehnoloģijās,  latviešu valodā un literatūrā veidojot prezentācijas un teksta 
dokumentus.

● Savstarpēja stundu vērošana
● Stundu sagatavošana un vadīšana vienlaicīgi vairāki skolotāji:

○ matemātikas  un datorika 
○ datorika un dizains un tehnoloģijas 
○ datorika(pamatskolā) - 2 skolotāji
○ datorika(vidusskola) - 2 skolotāji

● Matemātikas metodisko materiālu izstrāde, dalīšanās ar tiem matemātikas jomas ietvaros.



Sadarbība ar ar citām organizācijām

● Regulāra sadarbība ar Ventspils muzeju Dizainā un tehnoloģijās.
● Sadarbība ar foto klubu “Kaktuss”.
● Sadarbība ar Ventspils bibliotēku (darbs ar datu bāzēm, katalogiem)
● Sadarbība programmēšanā ar TesDevLab(programmēšanas kursa ietvaros)
● Sadarbība ar Ventspils Augstskolu (programmēšnas kursā vienas tēmas materiālu izstrāde)



Dalīšanās pieredzē 
● Pieredzes apmaiņa  Skola 2030 konferencē “Praktiski. Lietpratībai. Kurzeme ". Kā izmantot 

netradicionālu domāšanas pieeju un digitālus rīkus matemātikas satura apguvei?

● Pieredzes apmaiņa Skola 2030 konferencē “Praktiski. Lietpratībai. Kurzeme " “Efektīvas AS 
sniegšana matemātikas stundās. Nearpod.com lietotne”

● Dalīšanās pieredzē 80.LU starptautiskā zinātniskā konferencē par tēmu “Skolas un muzeja 
sadarbības modelis muzejs - skola- muzejs”

● Pieredze apmaiņa ar Talsu Valsts ģimnāziju, dalīšanās pieredzē par sadarbības formām.

● Dalīšanās pieredzē ar Rīgas vidusskolas skolotājiem dizainā un tehnoloģijās. 

● Seminārnodarbība VV1G skolas skolotājiem par MicrosoftTemas lietotnes iespējām



Efektīva stunda (matemātikas un tehnoloģiju joma)

Metodiskā komisijā tika apskatīti  un analizēti  “Efektīvas mācību stundas 
elementi” (5E un 9G modulis). 

Matemātikā:

● Kopīgi tika izveidota matemātikas stunda 7. klasei (5E didktiskais modelis) 
par tēmu “Sakarības starp trijstūra malām un leņķiem”.

● Skolotāja E. Krūmiņa praktiski pielietoja savā mācību stundā.
● Stundā izdevās viss saplānotais. Kopīgi ar skolēniem vienoties par laba 

snieguma kritērijiem. 



Efektīva mācību stunda(programmēšanaI).(5E didaktiskais modelis) Algoritms.Algoritma veidi.

Stundas daļa Skolotāja darbība Skolēna darbība

Iesaistīts Rada interesi:

·        Piedāvā situācijas aprakstu. Skolēniem mutvārdos jāizskaidro kādā 
secībā un kā rīkoties atbilstošā situācijā

Skolēni ar vārdisku algoritmu palīdzību 
izskaidro konkrētās rīcības soli pa solim

Izpētīt Piedāvā izpētīt situācijas izklāstu(aprakstu) dotu shematiski (ar 
blokshēmām), uzaicina skolēnus modelēt situāciju, kas aprakstīta 
noteiktā shēmā

Skolēni izpēta shēmu, veido hipotēzes ar doto 
situāciju. Dalās ar idejām, diskutē

Izskaidrot Skolotājs iedrošina izskaidrot saviem vārdiem savus novērojumus, 
secinājumus.

Izskaidro jaunos jēdzienus: ”Algoritms. Algoritmu veidi. 
Blokshēmas”

Skolēni skaidro, klausās, uzdod jautājumus

Izstrādā Piedāvā dažādus situāciju aprakstus un skolēni sagrupē tos pa 
algoritmu veidiem.

Skolēni izveido atgādnes, kas turpmāk 
palīdzēs darbā mācību procesā apgūstot 
algoritmus.

Izvērtēt Lai noskaidrotu stundā SR, skolotājs iedrošina skolēnus novērtēt 
savas jauniegūtās zināšanas un prasmes, piedāvājot nelielu 
testu(dažādas formas- darba lapas, elektroniski, mutvārdos, atvērtie 
jautājumi)

Skolēni novērtē savas zināšanas (demonstrē 
izpratni un zināšanas atbilstoši piedāvātā 
kontroltesta veidā)



Digitālie rīki (matemātikas un tehnoloģiju joma)

Matemātikā:

● Geogebra, Photomath, MsTeams, dokumentu kamera, digitālā tāfele, 
WhatsApp, nearpod.com, menti.com, uzdevumi.lv, soma.lv

Dizainā un tehnoloģijās, inženierzinībās:

●  MS Teams, Office365, Inscape, AutoCad, TinkerCad, Canva

Programmēšanā, datorikā:

● replit.com, glitch.com, code.org, quizz.com, j5.js, w3school.com, canva.com, 
googlesite.com, sketch.io, Office365, uzdevumi.lv



 Sociālā un pilsoniskā joma



Sadarbība
Jomas caurviju prasme 2021./22.m.g.- Pilsoniskā līdzdalība, ko pedagogi realizēja, izglītojamos aktīvi  iesaistot līdzdarbībā gan 
pašvaldības, gan valsts līmenī, veidojot izpratni par sociālajiem, ekonomiskajiem un politiskajiem procesiem.

● A.Jozus un S.Daliņa- sadarbība mācību priekšmetā Vēsture un sociālās zinātnes I satura plānojumā - no dažādiem 
aspektiem tiek skatītas tēmas personība, stereotipi un aizspriedumi

● A.Jozus un I.Jurova- sadarbība Vēstnieku skolas aktivitātēs- vebināri- Jauniešu idejas Eiropas nākotnei,  Pilsoniskās 
sabiedrības loma parlamentārajā demonkrātijā,  ES  informācijas sniedzēju forums, tiešsaistes tikšanās ar politiķiem ( 
EP viceprezidents R.Zīle)  + 12. klases skolēnu veidotā atklātā stunda par Pilsoniskās līdzdalības veidiem. 

● S. Daliņa- dalība  jauniešu inciatīvas konkursā KONTAKTS- projektu rakstīšanas prasmes, Pilsoniskās līdzdalības 
pasākumi-  gaismas ceļš pie skolas, baltā galdauta svētkil, abdarības akcijas-, pensionāriem, daudzbērnu ģimenēm, 
atbalsts Ukrainai, atbalsts Ukrainai, dzīvnieku patversmei, vides iniciatīvas- bateriju, makulatūras vākšanas akcijas , 
vides filmu konkurss

● E.Kaufmane-Gannusa, J.Zemels- skolas sportistu līdzdalība sporta aktivitātēs skolā- organizējot skolēnu dalību 
tradicionālajās stafetēs, orientēšanās pasākumos, Olimpiskajā dienā,  Ventspils pilsētā un valstī.

● A.Jozus- skolēnu dalība BA Turība Uzņēmējdarbības skolas  lekcijās, Skolēnu mācību uzņēmumu piedalīšanās Junior 
Achievement Latvija rīkotajos tirdziņos, produktu ievietošana JAL SMU Katalogā, dalība tirdziņos Ventspilī, Valmierā, 
dalība JAL un ASV vēstniecības StartStrong3+3 programmā, dalība Jauno Uzņēmēju 2022 dienu pasākumā.



Efektīva stunda ( sociālā un pilsoniskā )  
Mācību jomas metodiskajā komisijā tika analizēti efektīvas stundas 5 G un 9 G 
didaktiskie modeļi, ar savas stundas norisi iepazīstināja Ieva Jurova.



Digitālie rīki ( pilsoniskā un sociālā joma) 

aptaujas - Google Forms, www.visidati.lv.   menti.com

datu vizualizēšana- https://lucid.app/, http://dotstorming.com

viedokļu apmaiņa - Jamboard, www.miro.com, menti.com, slido.com

prāta vētrai- https://lucid.app/  - Brainstorming board padlet.com

domu kartei- padlet.com

Biznesa skices - https://biznesaskices.swedbank.lv/authorization?redirect=%2Fprofile

Biznesa modeļa canvas- https://lucid.app/, https://canvanizer.com/new/business-model-canvas, 
https://www.pinterest.com/ericoaraujo/creatives-business-models-canvas/?autologin=true

http://www.visidati.lv/
https://lucid.app/
http://dotstorming.com/
http://www.miro.com/
https://lucid.app/
https://biznesaskices.swedbank.lv/authorization?redirect=%2Fprofile
https://lucid.app/
https://canvanizer.com/new/business-model-canvas
https://www.pinterest.com/ericoaraujo/creatives-business-models-canvas/?autologin=true


Sadarbība ar citām jomām ( pilsoniskā un sociālā) 

● ar valodu jomu- argumentētās esejas, piecrindes, intervijas
● ar dizaina un tehnoloģiju jomu- 8. klase ekonomikas jautājumus apgūst 

sociālo zinību stundās



Svešvalodu joma
(angļu, franču, krievu, vācu valodas)



SADARBĪBA (svešvalodas)
Galvenās īpašības mācībām un mācīšanai, sadarbojoties klasē:

➢ efektīva komunikācija, 
➢ spēja veikt pārrunas,
➢ pieņemt lēmumus,
➢ vadīt vai pildīt savu uzdevumu
➢ uzņemties personīgo atbildību
➢ strādāt komandā.

Mūsu skolēniem patīk strādāt kopā, bet viņiem jāiemācās efektīvi sadarboties, lai sasniegtu kopīgu mērķi. 
Piemērām, kopīgā darbā pie projekta vai grupu uzdevumā nepieciešama domāšana, kurā vairāk izmantotas 
kognitīvās spējas, piemēram, problēmu analizēšana un risināšana, kritiskā domāšana un spēja citiem sniegt 
atgriezenisko saiti, lai spertu soli uz priekšu.

Strādājot grupās, visi skolēni ir atbildīgi un pieņem lēmumus caur savu mācīšanās procesu. Viņiem, protams, 
ir nepieciešamas norādes, it īpaši sākumposmā. Šādā brīdī skolotāju loma ir ļoti svarīga



SADARBĪBA (svešvalodas)

Sadarbība skolotāju vidū

➢ Savstarpēja stundu vērošana
➢  Starptautiskie projekti (angļu valodas skolotāji Vija Jakovļeva un Ligita Celma)
➢  Kopīga mācību procesa plānošana
➢  Kopīgas sarunas par mācību līdzekļiem un materiāliem, par vērtēšanu utl.

Dažādiem skolēniem ir dažādi mācīšanās stili. Mēs zinām, ka daži labāk apgūst vielu grupu darbā, bet citi 
jūtas ērtāk ar individuāliem uzdevumiem, un kamēr vienam skolēnam patīk mācīties praktiski, citi dod 
priekšroku par attiecīgo tematu lasīt. Mūsu jomas skolotāji izmanto dažādas metodes, lai nodrošinātu 
skolēniem ērtāku apguves procesu.



Efektīva stunda (svešvalodas)

Krievu valoda 7.klasei. Tēma: Piederības vietniekvārdi. Sk. Bērziņa.

Prezentācija:

https://docs.google.com/presentation/d/1j2K5hRnfR5ROJsmKH2FBmnMAhdcak_zx/edit
?usp=sharing&ouid=108863837494096359335&rtpof=true&sd=true

Stundas plāns pēc 9G (deviņu mācību notikumu modelis):

https://docs.google.com/document/d/1QKGTky551CvODf_QVADybF6ZAFO8xfRg/edit?u
sp=sharing&ouid=108863837494096359335&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/presentation/d/1j2K5hRnfR5ROJsmKH2FBmnMAhdcak_zx/edit?usp=sharing&ouid=108863837494096359335&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1j2K5hRnfR5ROJsmKH2FBmnMAhdcak_zx/edit?usp=sharing&ouid=108863837494096359335&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1QKGTky551CvODf_QVADybF6ZAFO8xfRg/edit?usp=sharing&ouid=108863837494096359335&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1QKGTky551CvODf_QVADybF6ZAFO8xfRg/edit?usp=sharing&ouid=108863837494096359335&rtpof=true&sd=true


Digitālie rīki (svešvalodas)
uzdevumi.lv, eduspace.lv, tavaklase.lv,  Google Classroom, Google Disks, 

maconis.zvaigzne.lv, Youtube mācību filmas, prezentācijas, video. 

Kā arī:
Zoom – kopīgiem sazvaniem un komandu darbam.
Kahoot – jautras aptaujas zināšanu pārbaudei (www.kahoot.com)
Jamboard – digitāla tāfele projektiem un atgriezeniskajai saitei 
(https://jamboard.google.com) 

http://www.kahoot.com
https://jamboard.google.com


Padomā un pieraksti!

ES
Kas ir tie cilvēki, vide, lietas vai situācijas, 
kas man nepieciešamas produktīvam 
darbam.  

Kas ir tie cilvēki, vide, lietas vai situācijas, 
kas manu darbu apgrūtina.



Lai izdodas piepildīt iecerēto! Jauku un saulainu vasaru!

1. Divas lietas, kas nepatīk.
2. Divas lietas, kas patīk.
3. Divas vietas, kur gribētu būt.
4. Divas lietas, ar ko lepojos.
5. Divas lietas, ko vēlos izdarīt.
6. Divi cilvēki, ar ko es lepojos.



Paldies!

"Īsākais attālums starp diviem punktiem: attālums 
starp atvaļinājuma sākumu un beigām"

Janīna Ipohorska


