
“Izglītība izaugsmei 2022”. 

Projektu konkurss „Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā”  
 

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

informatīvi metodiskā centra projektu konkursā „Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai skolā”. Šogad 

Ziemeļvalstu ģimnāzija īsteno metodisko projektu “CaPS-V (Caurviju Prasmes un Snieguma Vērtēšana)”. 

Projekta mērķis ir veidot vienotu izpratni par caurviju prasmju attīstīšanas nozīmi un vērtēšanas pieejas maiņu 

kā skolēnu mērķtiecīgas attīstības un pilnveides veicinošiem faktoriem un integrēt tos ikdienas mācību 

procesā. 

Arī šajā mācību gadā, ievērojot noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, projekta aktivitātes 

notika tiešsaistes režīmā.  

Projekta pirmā aktivitāte tika īstenot visu novembra mēnesi, kad pedagogi strādāja savās mācību jomu 

metodiskajās komisijās, lasot un analizējot pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos definētos 

sasniedzamos rezultātus caurviju prasmēs. Katra mācību jomas apvienotā metodiskā komisija strādāja ar 

vienas caurviju prasmes definētājiem sasniedzamajiem rezultātiem, domājot, kā tos efektīvi iedzīvināt un 

īstenot ikdienas mācību procesā. 

 
Mācību jomu dalījums pa caurviju prasmēm 

 

Pēc tam – 30. novembrī, pedagogi tikās tradicionālajā metodiskajā pasākumā “Neturi sveci zem pūra”, 

šoreiz ar tēmu “SR caurviju prasmēs un to apguves integrēšana ikdienas mācību procesā dažādos mācību 

priekšmetos”. Nodarbības laikā mācību jomu koordinatori sniedza savas metodiskās komisijas redzējumu par  

standartos iekļautajiem sasniedzamajiem rezultātiem konkrētajā caurviju prasmē, akcentējot būtiskāko un 

piedāvājot sadarbības idejas,  lai veicinātu pilnvērtīgāku vienu un to pašu prasmju apguvi caur dažādu mācību 

priekšmetu prizmu.  

  
Kolēģi nodarbības laikā (ekrānšāviņš) 



“Vislielākais devums mūsu metodiskajai komisijai bija pašu vadītais seminārs par sasniedzamo 

rezultātu un caurviju prasmēm, jo, skatot savas grupas prioritāti, es saistīju to arī ar citām caurvijām, domājot 

jau par konkrētu sadarbības darbu vai projektu. Tieši konkrēti piemēri un kolēģu minētās situācijas, kā arī 

izvērtēti darbi, kuros dominē dažādas caurviju prasmes, ir tie, no kā mēs mācāmies.” (Ieva Zīverte) 

“Man ļoti patika 1. kopīgā aktivitāte, kurā katras MK vadītājs pastāstīja par šo caurviju prasmju 

ieviešanas iespējām, klupšanas akmeņiem, to, kas labi darbojas vai arī īpaši labi nedarbojas ikdienas dzīvē. 

Radās tāda mierinoša sajūta, ka arī citās MK situācija ir līdzīga.” (Sandra Bernāte) 

“Ar interesi vēroju, kā kolēģi sarežģītas lietas māk pasniegt vienkārši un saprotami. Lieliski!” (Vēsma 

Sūna) 

Nākamās projekta aktivitātes – mācīšanās grupas divas nodarbības “Digitālie rīki caurviju prasmju 

attīstīšanai un  skolēnu snieguma vērtēšanai I” un “Digitālie rīki caurviju prasmju attīstīšanai un  skolēnu 

snieguma vērtēšanai II” notika skolēnu brīvlaikā 27. un 28. decembrī.  

Šajās nodarbībās, kuras vadīja mūsu skolas kolēģes, pedagogi mācījās par interaktīva digitālā rīka 

Liveworksheets.com izmantošanu ikdienas mācību darbā, domājot par digitālās pratības attīstīšanu un  

iespējām, kā padarīt mācību procesu interesantu un dinamisku skolēniem un atvieglot darbu sev. Kolēģes 

dalījās pieredzē šī rīka izmantošanā gan skolēnu pašvērtējuma nodrošināšanā, gan formatīvā vērtējuma un 

atgriezeniskās saites sniegšanā. Pedagogiem bija iespēja patstāvīgi izveidot kādu interaktīvu materiālu, kurš 

otrās nodarbības laikā tika analizēts. Diskusijā pēc praktiskās darbošanās pedagogi dalījās savā pieredzē par 

interaktīvā materiāla izveides procesu un ar to saistītām grūtībām. Šīs palīdzēja gan mācīties vienam no otra, 

gan sniedza lektorēm iespēju atkārtoti pievērsties lietām, kas šķitušas sarežģītas.  

     
Kolēģi nodarbības laikā, mācoties par liveworksheets.com (ekrānšāviņi) 

 

Tāpat otrās nodarbības laikā kolēģiem bija iespēja darboties grupās, veidojot interaktīvu materiālu, 

izmantojot Canva.com piedāvātās iespējas. Pēc tam kolēģi dalījās pieredzē, izveidotos darbus publicējot vietnē 

Padlet.com. 

“Mūsdienu skolēniem ir jāgatavo vizuāli pievilcīgi materiāli, jāveido pildāmi darbi viņu ierastajā – 

digitālajā vidē, kas palīdzētu ieinteresēt. Lai gan sākumā veidošanai ir jāvelta vairāk laika, ilgtermiņā tas 

atmaksājas, kā arī mēs paši iegūstam jaunas zināšanas un apgūstam jaunas tehnikas.” (Diāna Agleniece) 

“Labi ir tas, ka šie lektori ir mūsu skolas skolotāji, jo neskaidrību gadījumā vienmēr ir iespēja pajautāt.” 

(Gunta Pētersone) 

 

 



 
Kolēģu izveidoto materiālu piemēri (ekrānšāviņi) 

 

Skolēnu ziemas brīvlaiku un līdz ar to projekta “CaPS-V” pirmā semestra aktivitātes noslēdzām 4. 

janvārī ar Latvijas Universitātes pētnieces, Skola2030 Metodiskā līdzekļa “Kā attīstīt caurviju prasmes?” 

vienas no autorēm Lienas Hačatrjanas semināru “Caurviju prasmes, to attīstīšana un vērtēšana ikdienas mācību 

procesā”. Nodarbības laikā pedagogiem tika sniegts ieskats un skaidrojumi par caurviju prasmju integrēšanu 

mācību priekšmetu stundās un piedāvātas dažādas praktiskas idejas to attīstīšanai ikdienā. Lektore sniedza 

iespēju paraudzīties uz “sarežģītām lietām vienkāršā veidā”, kā arī deva pedagogiem ierosmi sadarboties 

vienas vai citas prasmes attīstīšanā, piedāvājot skolēniem arī tematiski nesaistītus uzdevumus. 

       
Lektore L.Hačatrjana nodarbības laikā (ekrānšāviņš) 

 

“Tā kā skolotāja pienākumi man ir kaut kas absolūti jauns, nodarbība sniedza skaidru ieskatu par 

caurviju prasmēm un kā ar tām varētu strādāt, iesaistot skolēnus, lai mēģinātu uzlabot vēlamās iemaņas.” 

(Diāna Agleniece) 

 “Jādomā par to, kā attīstīt pamatskolas skolēnu sociālās prasmes un jēgpilnu digitālo prasmju 

izmantošanu vēstures stundās,  kā sagatavot skolēnu pašvadītam mācīšanās procesam.” (Dina Hofmane)  

“Lienas Hačatrjanas seminārs apstiprināja, ka mēs strādājam pareizā virzienā, jo tiešām jau darām to, 

ko Liena minēja kā piemērus. Es pat teiktu, ka mūsu projektos ir daudz vairāk izkoptu caurviju prasmju, un 



sasniedzamais rezultāts ir acīmredzams. Mums vēl jādomā par aprakstošo vērtējumu, tas nav grūti, bet ļoti 

laikietilpīgi.” (Ieva Zīverte) 

 

Apkopojot 1. semestra projekta “CaPS-V” aktivitāšu izvērtējumus, var secināt, ka kolēģi atzīst 

nodarbību lietderību, ļaujot iedziļināties piedāvātajās tēmās un sniedzot lielāku pārliecību par to, ka darām 

labi.  

“Gūta lielāka izpratne par visām 6 caurviju prasmēm, to pamatprincipiem un attīstīšanu mācību 

procesā.” (Ārija Akurātere) 

 “Tad, kad cilvēks pārvar pretestību pret visu jauno, tad atveras tā pati pasaule, tikai tu paskaties uz to 

no citas puses. Ir vairāk skaidrības, noteiktības un iekšēja miera.” (Ieva Zīverte) 

 
 
 

 

Pēc 1. semestrī un skolēnu ziemas brīvlaikā īstenotajām vairākām metodiskā projekta “CaPS-V 

(Caurviju Prasmes un Snieguma Vērtēšana)” aktivitātēm, 2. semestri iesākām ar iespēju izmēģināt kursos un 

semināros gūtās teorētiskās zināšanas un praktiskos piemērus reālā mācību darbā. Diemžēl, ņemot vērā 

mainīgo situāciju klātienes un attālināto mācību procesu, ne visu iecerēto izdevās pilnvērtīgi īstenot, tomēr 

kolēģi pozitīvi raugās nākotnē un novērtē projekta laikā gūto. 

 “Vienmēr ir kāda jauna ideja, rīks, metode, ko izmantot savā ikdienā. Izglītība ir elastīgs, nepastāvīgs 

un tik trausls process – mēs to veidojam paši kopā ar skolēniem, viņu vecākiem, kolēģiem. Tas ir nemitīgs 

izaicinājums, tā ir milzīga atbildība un tas ir gods būt aktīvai daļai no pārmaiņu procesa.” (Vera Lapkovska) 

“Kombinējot jau lietotās metodes un prasmes ar jaunajām, var sasniegt labus rezultātus.” (Santa Sīle) 

 

 17. februārī turpinājām mācīties par vērtēšanas pieejas maiņu un skolēnu snieguma vērtēšanu. Tā bija 

pirmā no divām nodarbībām, ko vadīja Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra projekta 

koordinatore, vadošā eksperte Laine Blūma.  

 

Lektore L.Blūma nodarbības laikā (ekrānšāviņš) 

 

Šajā nodarbībā vairāk runājām par vērtēšanas teorētiskajiem aspektiem, kā tās pieeja ir mainījusies 

pilnveidotā satura kontekstā un kā vērtēšanas sistēmā iekļaujas skolēnu snieguma līmeņu apraksti (SLA). 



Laine Blūma piedāvāja gan praktiskus piemērus no savas pieredzes, gan veidoja diskusiju kolēģu starpā, 

aicinot pedagogus padomāt par dažādiem vērtēšanas aspektiem. Tāpat bija iespēja iepazīties ar piedāvātajiem 

SLA, diskutēt par prasmēm, kuras tajos iekļaujamas, veidojot savus SLA. 

“Varu teikt, ka tagad labāk izprotu vērtēšanas pielietojumu ikdienas darbā, atgriezeniskās saites 

nozīmi, ja kritērijus veido kopā ar skolēniem, tad darbs kļūst jēgpilns.” (Lija Melbārde) 

 

Pēc gūtā teorētiskā ieskata SLA nozīmē un to izveidē, pedagogi strādāja savās mācību jomu 

metodiskajās komisijās, veidojot snieguma līmeņu aprakstu kādas prasmes novērtēšanai. Šeit atspoguļojās 

iepriekšējos projektos apgūtais un attālināto  mācību laikā nostiprinātais, proti, pedagogu sadarbība, jo daudzi 

izveidotie SLA bija vērsti uz starpriekšmetu un starpdisciplināriem uzdevumiem. 

17. martā notika otrā nodarbība lektores Laines Blūmas vadībā, kuras laikā kolēģi prezentēja izveidotos 

SLA, uzklausīja lektores un kolēģu komentārus par tiem, domāja, kā tos uzlabot, lai pielietotu ikdienas darbā.  

 

    

Fragmenti no lektores L.Blūmas piedāvātajiem materiāliem nodarbības laikā (ekrānšāviņš) 

 

Šī bija iespēja izveidot reālus SLA paraugus, lai, tos pielāgojot savu skolēnu vajadzībām, varētu  

jēgpilni un  mērķtiecīgi izmantot ikdienas mācību darbā, ne tikai strādājot ar caurviju prasmēm.  

“Guvu plašāku pieredzi par sasniegumu līmeņu aprakstu veidošanas iespējām mācību stundās.” (Līga 

Kauliņa) 

“Izpratu sniegumu līmeņu kopīgo un atšķirīgo sākumskolas un pamatskolas posmos.” (Olga Štālmane) 

 

Pēc tam, kad teorija bija apgūta un SLA bija izveidoti, kolektīvi apspriesti un uzlaboti, bija pienācis 

laiks pārbaudīt, vai un kā tie darbojas reālā mācību procesā. Tādēļ visu aprīļa mēnesi kolēģi centās dažādot 

mācību uzdevumus, lai piedāvātu skolēniem gan vērtēt pašiem sevi, gan vienam otru, gan pedagogam vērtēt 

skolēnu sniegumus, izmantojot izstrādātos SLA. Aktivitātes mērķis bija saprast kā SLA iekļaujas vērtēšanas 

sistēmā, kā tie var uzlabot skolēnu un pedagogu ikdienas darbu un komunikāciju, vienlaicīgi sniedzot 

atgriezenisko saisti gan skolēnam, gan pedagogam. 

“Ļoti noderēja nodarbības par SLA veidošanu. Pamanīju, ka SLA palīdz skolēniem pildīt uzdevumus 

apzinīgāk.” (Anna Jerjomina) 



“Gūta izpratne par SLA veidošanu un to, ar kādu mērķi un kam tie piedāvājami.”(Laura Čerņevska) 

“SLA lietošana mācību stundās palīdz skolēnam saprast savu sasniegumu līmeni, bet aprakstu 

veidošana aizņem ļoti, ļoti daudz laika.” (Aija Dombrovska) 

 

Projekta noslēgumā, 26. aprīlī, notika tradicionālais metodiskais pasākums “Neturi sveci zem pūra II”. 

Tā laikā katras mācību jomas metodiskās komisijas kolēģi dalījās pieredzē par izveidoto SLA aprobēšanu. 

Kolēģu ieinteresētība bija liela, tika uzdoti gan jautājumi, gan diskusijās piedāvāti citi veidi un idejas 

aktivitātēm, kurās varētu izmantot SLA nākotnē. Projekta rezultātā ir plānots izveidot koplietošanas SLA 

krātuvi, kur jebkurš mūsu skolas pedagogs varētu smelties idejas un izmantot kolēģu izstrādātos SLA. Tas 

ietaupītu gan darbu, gan laiku, ļaujot piedāvātos SLA tikai papildināt un pielāgot nepieciešamajam 

uzdevumam, nevis veidot no jauna.  

“Jaunas idejas, kuras ir iespējams uzreiz pielietot savā mācību procesā. Diskutējot ar kolēģiem 

iespējams ātrāk izvērtēt, kurš metodiskais materiāls labāk pielietojams praksē, kurš noteikti nav pielietojams.” 

(Aija Treija) 

   

     

Daži no kolēģu piedāvātajiem SLA (ekrānšāviņš) 

 

 

 “Interesanti bija vērot pašu kolēģu veidotos dažādos SLA, kā arī dzirdēt reālu pielietojumu mācību 

priekšmetu stundās.” (Ieva Zīverte) 

“Kārtējā iespēja iepazīties ar kolēģu pieredzi, padomāt par iespējamu pozitīvo piemēru izmantošanu 

savā darbā.” (Ināra Jākobsone) 



 

Kopumā projekta ietvaros visa mācību gada laikā tika īstenotas 10 dažādas aktivitātes gan skolas 

kolektīva un mācību jomu metodisko komisiju ietvaros, gan kopā ar pieaicinātajiem lektoriem. Nodarbībās 

bija iespēja gūt gan teorētisku, gan praktisku ieskatu caurviju prasmju attīstīšanā un SLA veidošanā un 

izmantošanā, kā arī domāt un diskutēt par dažādu tiešsaistes platformu un rīku izmantošanu skolēnu snieguma 

vērtēšanā. Projektā piedalījās 71 mūsu skolas pedagogs, pie tam lielākā daļa pedagogu piedalījās visās 10 

projekta aktivitātēs. 

Apkopojot projekta “CaPS-V” aktivitāšu izvērtējumus, var secināt, ka kolēģi atzīst nodarbību 

lietderību, ļaujot iedziļināties piedāvātajās tēmās un sniedzot lielāku pārliecību par to, ka darām labi, taču 

joprojām ir lietas un prasmes, kuras jāapgūst.   

“Kā vienmēr, arī šī gada metodiskajā projektā piedāvātās aktivitātes un tēmas bija interesantas un  

noderīgas, lai vairāk varētu izprast notiekošās pārmaiņas izglītības sistēmā. Esmu skolas bibliotekāre un man 

nav ikdienā jāstrādā ar jauno vērtēšanas sistēmu, bet tomēr uzskatu, ka arī man ir jāzina šīs lietas, lai varētu 

veiksmīgi atbalstīt gan skolēnus, gan pedagogus” (Inita Lūka) 

 “Novērtēju iespēju iepazīties ar kolēģu pieredzi un vairākas idejas esmu īstenojusi savā praksē (darba 

lapu veidošana, SLA u.c.). Tomēr šobrīd ir sajūta, ka, runājot par vērtēšanu, jautājumu ir vairāk nekā atbilžu.” 

(Gita Vigule) 

“Esam ceļa sākumā. Pagaidām ‘S’ vai dažās jomās ‘T’. Augam. Ceru līdz 2030. gadam būsim   ‘A’ vai 

‘P’. Joprojām mācāmies.” (Dace Vāgenmeistere) 

“Šīs (projekta tēmas) ir lietas, kuras vēlams apzināties un par kurām piedomāt, ja arī ne viss uzreiz ir 

izmantojams un realizējams. Domas mēdz materializēties. Vienmēr pienāk brīdis, kad zināšanas ir liekamas 

lietā.” (Inga Grezmane) 

 

 

Ziemeļvalstu ģimnāzijas pedagogi projekta noslēdzošajā aktivitātē “Neturi sveci zem pūra II”  (ekrānšāviņš) 



 

“Projektā gūtais – savstarpēja sadarbība, iedvesma no kolēģiem, prieks, ka mēs esam viena komanda, 

kas dodas vienā virzienā, uz viena kuģa.” (Svetlana Bondarenko) 

 “Lai arī pedagogam jau ir pieredze, ir vienmēr vēl kas jauns, ko pašiem apgūt un kas var palīdzēt 

uzlabot mūsu ikdienu gan praktiskās lietās mācību darbā, gan arī saskarsmē ar skolēniem un kolēģiem.” (Diāna 

Agleniece) 

 

 

Sagatavoja projekta koordinatore Beāte Kaupasa 

 

 


