Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības skolu sektora mobilitātes
projekts Rugāju novada vidusskolā
“Veiksmīgs, radošs un motivēts skolotājs - skolēnu mācīšanās
motivācijas veicinātājs”
Iveta Arelkeviča
Rugāju novada vidusskolas direktore
Šis ir laiks, kad Latvijā notiek izglītības paradigmas maiņa,
kad notiek pāreja no tradicionālās pieejas mācīt priekšmetus
savstarpēji nošķirti, ar uzsvaru uz teorētiskajām zināšanām, uz
pragmatiskāku pieeju, kur būtisks ir
zināšanu apguves konteksts. "Zināšanu
trijstūra"
(izglītība,
pētniecība,
inovācijas)
efektivitātes
paaugstināšana atzīmēta arī vairākos
plānošanas dokumentos, piemēram,
“Europe 2020”, norādot inovāciju un
radošuma nepieciešamību.
Šobrīd sabiedrībā noris neviennozīmīgas diskusijas par
pedagogu darba apmaksu un profesijas prestižu, liela daļa skolotāju
jūtas nenovērtēti, apmulsuši un nepārliecināti par savu nākotni.
Līdzīgs noskaņojums brīžiem valda arī daudzās Latvijas ģimenēs.
Šādā sabiedrības gaisotnē arī daudzi skolēni neredz motivāciju
mācīties un pilnveidot savus talantus, nejūt personīgu atbildību par
savu mācību darbu.
Lai šo situāciju kliedētu un parādītu sabiedrībai reformu arī
pozitīvās puses, skolām (skolotājiem) ir ļoti vērtīgi paaugstināt savu
kompetenci, iepazīt citu valstu pieredzi, dalīties iespaidos un
emocijās ar ārvalstu kolēģiem. Skolas vadība un skolotāji ir ļoti lielā
mērā ir atbildīgi par pozitīva mācību klimata veidošanu skolā un
klasē kvalitatīvas izglītības iegūšanai. Cave & Mulloy atzīmē, ka
„augsti motivēti skolotāji biežāk iesaistās un īsteno inovatīvas

programmas, lai palielinātu skolēnu mācīšanās motivāciju” (Cave &
Mulloy, 2010).
Rugāju novada vidusskolas skolotāji ir labi sava mācību
priekšmeta pasniedzēji, bet reizēm pietrūkst "dzirkstelītes" radošuma un motivācijas jaunu mācību metožu ieviešanai
pedagoģiskajā darbā. Tāpēc mūsu skolotājiem nepieciešams
pilnveidot savas kompetences inovatīvu metožu pielietojumam
mācību procesā, lai padarītu to radošāku, aktīvāku, iedvesmojošu, lai
rosinātu skolēnus būt personīgi atbildīgiem par saviem mācību
sasniegumiem.
Paņēmieni skolotāju motivācijas veicināšanai –
Pedagogu profesionālās pilnveides kursi Somijā
„School Management”
Izvēlētie
skolvadības
kursi Somijā direktorei ļāva
izzināt citu valstu pieredzi,
salīdzināt to ar Latvijas situāciju
pārmaiņu un reformu gaisotnē,
salīdzināt, kas ir tas „burkāns”,
„pātaga” vai varbūt – skolas
vadības un skolotāju aizrautība
un līdzdarbošanās skolēnu un skolotāju motivēšanai. Somijas
izglītības sistēma zināma kā viena no kvalitatīvākajām, tāpēc tika
izvēlēti tieši šīs valsts kursu organizatori. Kursos tika diskutēts par
skolvadības jautājumiem Eiropā, un Somijā, salīdzinātas Eiropas
valstu izglītības sistēmas, diskutēts par to, kā rosināt skolotājus
motivēt skolēnus sasniegt vislabākos rezultātus, apskatītas ierosmes
skolas darbinieku motivēšanai:
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-

Sakārtota un skaidra pedagogu darba un atalgojuma

sistēma
Personālvadības speciālisti atzīst, ka pārdomāta atalgojuma
sistēma ir viens no galvenajiem instrumentiem, kas motivē
darbiniekus mērķu sasniegšanai. Tā rada sakārtotu darba vidi –
skaidru un taisnīgu sistēmu un vienotus principus atalgojuma
noteikšanā dažādu amatu veicējiem. Somijā pedagogu darba sistēma
ir pietiekami saprotama un arī pedagogus motivājoša.

- Skolotāju kvalifikācijas paaugstināšana
F. Moore atzīst, ka profesionālā pilnveide var sniegt iespēju
skolotājiem apzināties un attīstīt savas spējas (Moore, 2008); arī
izglītojamo motivācijā svarīga loma ir pedagogu profesionālajai
pilnveidei (Turner, 2008).
Gan Somijas, gan Latvijas skolās tiek praktizēta
tālākizglītības pasākumu skolā organizēšana (piem., Rugāju novada
vidusskolā organizētas pedagogu profesionālās kvalifikācijas
pilnveides programmas “Globālā izglītība”, “Interneta droša un
atbildīga lietošana”, „Efektīvas mācīšanas pamati”, „E twinning
iespējas mācību procesā”, „Bērnu tiesību aizsardzība”, R. Ozola
nodarbība „Skolas, misija, vīzija, vērtības”), savstarpēja dalīšanās
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pieredzē, individuālā profesionālā pilnveide; skolu personāla mācību
mobilitātes Erasmus+ programmā u.c.

-

Darba vide
Fiziskā vide
Pedagogu un skolēnu darba vietu aprīkojums un
nodrošinājums ar modernajām tehnoloģijām, mācību rīkiem un
līdzekļiem ir neapšaubāmi nozīmīgs faktors motivācijas
paaugstināšanā. Skolotājiem nav jātērē resursi raizēs par mācību
telpu aprīkojumu, var veltīt laiku efektīvai mācību procesa
sagatavošanai un norisei.
Somijas Joensuu pilsētas Yhteiskoulu 2015. gadā pabeigta
vecā korpusa renovācija, uzbūvēts jaunais korpuss, visas telpas
aprīkotas ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem un piederumiem,
atliek tikai „iedvest mājīgumu”.

Ļoti svarīgs ir arī skolēnu rekreācijas zonu iekārtojums, kā arī
darba vietas pedagogiem mācību stundu sagatavošanai (Yhteiskolu
tās iekārtotas katras mācību priekšmetu metodiskās komisijas
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skolotājiem atsevišķi), moderna virtuve un atpūtas telpa skolotājiem,
pat masāžas krēsls!

Arī Rugāju novada vidusskolā rūpējamies par telpu
remontiem un aprīkošanu ar mācību līdzekļiem; varam saskatīt arī
priekšrocību ierobežotajos finansu resursos – mūsu skolas telpas ir
daudz personiskākas un mājīgākas. Pēc Somijas skolu apmeklējuma
pastiprināta uzmanība tika pievērsta arī skolas gaiteņu iekārtošanai,
izvietojot tajos atpūtas dīvāniņus skolēniem.

Pozitīvas sadarbības vides veidošana
Joensuu skolas direktors
Esa Ratty uzsver sadarbības
svarīgumu
un
pienākumu
deleģēšanu skolotāju grupām, tā
ļaujot izpausties un sajusties
nozīmīgam ikvienam. Sadarbība
mācību darba plānošanā, dokumentu
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izstrādē, pasākumu organizēšanā nav jaunums arī Latvijā – skolās
darbojas metodiskās komisijas un darba grupas.
Somijā izglītības sistēma iesaista vecākus un arī vecākiem ir
liela līdzatbildība par rezultātiem. Rugāju novada vidusskolā aktīvi
darbojas Skolas padome – vecāki risina dažādus klašu un grupu
audzēkņiem aktuālus jautājumus, kā arī darbojas skolas attīstības
plānošanā.
Par tikpat svarīgiem pozitīvas
emocionālās vides nodrošināšanā un pedagogu
motivācijā tiek atzīmēti pasākumi pedagogu
iekļaušanai kolektīvā - mentors jaunajiem
pedagogiem, Somijā populāras ir kopīgas
hokeja vai slēpošanas pēcpusdienas, ēdienu
gatavošanas meistarklases u.c.
Rugājos – iknedēļas informatīvās sanāksmes tiek
papildinātas ar kādu kopīgu nodarbi – picu cepšanu, medījumu
degustāciju u.c., dzimšanas dienas kafija, piedalīšanās pasākumos –
kolēģiem tiek rīkoti „kāzu vārti”, par tradīciju kļuvis 13. klases
priekšnesums Popielā – to ļoti gaida skolēni, skolotāji kā ļoti būtisku
atzīmē Pedagoģiskās padomes izbraukuma sēdi augustā.
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- Izglītības iestādes un pedagogu novērtējums
Somijas skolās jūtams lepnums par savu izglītības sistēmu,
apmierinātība ar darbu un skolēniem – ļoti augsta mācību motivācija
un izpratne par izglītības nozīmību. Visos līmeņos izglītībā Somijā
valda savstarpēja uzticēšanās – valsts institūcijas, vecāki un skolu
vadība uzticas skolotājiem, skolotāji uzticas skolēniem, valsts
pārbaudes darbi ir tikai beidzot vidusskolu. Nekādi oficiāli skolu
reitingi netiek veidoti, tomēr
sabiedrībā kādi stereotipi par katru
skolu, protams, veidojas. Par
pavisam pretēju situāciju stāsta
Portugāles skolas direktore, tur
vecāki varot sūdzēties jebkurā brīdī
augstākstāvošām
institūcijām,
tiekot ierosināta administratīvā
lietvedība, skolotāja vai direktora
viedokli.
Skolēnu
mācību
motivācija esot ļoti zema, klasēs no 25 skolēniem esot 5 – 6
„nesekmīgie”.
Starptautiskā pieredze par izglītības darba organizāciju,
mācību satura un metodikas ieviešanu liecina, ka skolotāju izglītības
darbs visās valstīs ir līdzīgs, atšķiras sabiedrības viedoklis. Tāpēc
Latvijā skolotāju motivācijai svarīga ir pozitīva skolas tēla
veidošana, kā arī Skolu reitingi.
J.Cox atzīmē, ka ikviena skolotāja motivēšanai svarīgi:
- novērtēt katru un ikvienu skolotāju;
- piedāvāt izaugsmes iespējas;
- dot skolotājiem balsi;
- attīstīt skolotāju stiprās puses;
- apzināties skolotāju vajadzības.
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Izmantotās informācijas avoti
Cave, A., & Mulloy, M.,. How do cognitive and motivational
factors
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degree
of
program
implementation?: A qualitative examination of teacher
perspectives. National Forum of Educational Administration
and Supervision Journal, 2010. 27(4).
Cox J. How to Stay Motivated as a Teacher, [tiešsaiste].
[Skatīts
01.07.2016].
Pieejams:
http://www.teachhub.com/how-stay-motivated-teacher
Moore, F. M., Positional identity and science teacher
professional development. Journal of Research in Science
Teaching, 2008.45(6), 684-710.
Turner, J. S., The relationship between secondary school
teacher perception of student motivation and the effects of
teacher professional development on student motivation.
Dissertation Abstracts International Section A: Humanities
and Social Sciences, 2008. 68(10-A).
Foto no I. Arelkevičas personīgā arhīva
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Mācību motivācija
Sanita Anckina
Rugāju novada vidusskolas skolotāja
Mācību motivāciju ietekmē mācīšanās situācija, apstākļi,
kuros noris skolēnu darbība un kurus veido skolotājs. Svarīga ir arī
attieksme pret mācībām. Tā var būt negatīvā,vienaldzīgā, pozitīvā.
Lai veicinātu skolēna mācību motivāciju pedagogs, pirmkārt, nosaka
skolēna attieksmi pret mācībām. Ja skolēns ir apmierināts ar savu
darbību, tad tā iegūst personisku jēgu un nozīmību un galu galā
iegūst radošu raksturu. Ja skolotājs, plānojot mācību stundu, ņem
vērā skolēnu attieksmi un vajadzības, tad tiek rosināta skolēnu
motivācija piedalīties aktīvi un centīgi.
R. Baltušīte norāda, ka Latvijas psiholoģijas zinātnieki –
I.Krūmiņa, S.Liepiņa, Dz. Meikšāne, I.Tiltiņa – atbalsta viedokli par
to, ka nav iespējams motivēt skolēnu, bet var noorganizēt apstākļus,
kas palielinās iespēju, ka mācīšanās motivācija kļūs spēcīgāka.”
(Baltušīte, 2006)
Sekmes, sasniegumi, nozīmīgi piemēri, informācija par darba
rezultātiem, patīkamu izjūtu sekmēšana – tas viss veicina mācību
motivāciju. Skolotājam konkrēto darbību jāorganizē tādejādi, lai tā
radītu pozitīva gandarījuma un prieka emocijas par panākumiem,
sasniegumiem. Tad tiek veidota vajadzība pēc darbības, kas rada
patīkamus pārdzīvojumus. ( Balašova)
Motivācija ir mudinājums, ierosme, kas izraisa organisma
aktivitāti un nosaka tās virzību kāda mērķa sasniegšanai.
Motivācija regulē kā fiziskās, tā arī psihiskās aktivitātes
uzsākšanu, veikšanu un uzturēšanu, kas līdztekus iepriekš minētajam
nosaka arī:
1) aktivitātes veida izvēli (piemēram, bēgt vai tuvoties);
2) reakcijas, t.i., darbības intensitāti.( Dictionary of
Psychology — Penguin, 1995)
Literatūrā sastopamas dažādas motivācijas būtību
raksturojošas atziņas.
1.
Darbībai motivē bērna emocijas, kuras veidojas
dažādās situācijās un kuras nosaka dažādi apstākļi.
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2.
Motivāciju var kontrolēt apziņa.
3.
Darbībai motivē vajadzības.
4.
Darbībai motivē vārds.
5.
Bērnu darbībai motivē pašregulācijas tieksme.
Mērķtiecība raksturo cilvēka uzvedību, dodot iespēju pārvarēt
grūtības.
6.
Bērnu darbībai motivē priekšstati.
7.
Bērnu motivē viņa identitāte
T. Mitčels (T. Mitchel) ierosina motivācijas definīcijā iekļaut
četrus kopīgus raksturojumus.
1.
Motivācija ir tipizēta un individualizēta parādība. Tā
atspoguļo gan individuālo savdabīgumu, gan dod iespēju bērnam
saglabāt savu vienreizīgumu.
2.
Motivācija ir daudzšķautņaina parādība. Divas
galvenās šķautnes ir — aktivitātes izraisīšana un piesaiste vēlamajai
uzvedībai.
3.
Motivācija ir tīša, pārdomāta darbība, tā ir saistīta ar
cilvēka darbības kontroli.
Motivāciju veidi
Divi nozīmīgi faktori, kas ietekmē cilvēka darbību, ir ārējā un
iekšējā motivācija.
Ārējā motivācija balstās uz ārējiem pamudinošiem
apstākļiem, tādiem kā citu cilvēku uzvedība, apbalvojumi un sods,
apkārtējo cilvēku vērtējums un reakcijas konkrētajā situācijā.
Piemēram, skolēns sāk kārtīgi izpildīt mājasdarbus, jo viņam apsolīts
mobilais telefons, magnetofons u.tml. Vai arī, vairākums vienas
klases zēnu ir pierakstījušies kādās sporta nodarbībās un tāpēc Kārlis
arī to izdara. Var teikt, ka šī uzvedība ir ārēji motivēta, jo Kārļa
rīcību nosaka draugi. Ja gadītos, ka visi Kārļa draugi atteiktos no šīm
nodarbībām, visticamāk, ka ārēji motivētais Kārlis arī atteiktos no
tām. Tātad ārējā motivācija parasti balstās uz apbalvojumiem,
sodiem un
pastiprinājumiem, kas vai nu veicina vēlamo uzvedību, vai
bremzē nevēlamo. Ārējās motivācijas gadījumā skolēns galvenokārt
ir orientēts uz rezultātu.
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Atkarībā no teorētiskām nostādnēm ārējai motivācijai var būt
gan pozitīva, gan negatīva ietekme.
Var palīdzēt veidoties
Var iznīcināt motivāciju
iekšējai motivācijai
vispār

Pastiprinājumi jeb

Nepārtraukta
negaidīti atalgojumi
kontrole
Piemēram,
skolotāja

Mutiski
vai
izteikumi par skolēna veikumu, materiāli (lietišķi) apbalvojumi,
ja tie attiecināti uz uzdevuma kas kontrolē uzvedību
izpildi

Par ātru un bieži
izteikta uzslava vai nosodījums
Iekšējās motivācijas (iekšējais kontroles lokus) gadījumā
uzvedību nosaka personības ieinteresētība paša darbībā. Cilvēks veic
kādu darbību pašas darbības dēļ, nevis lai sasniegtu kādus ārējus
apbalvojumus. Ja skolēni paši meklē papildu avotu par tēmu, kas
viņu interesē, tad var droši teikt, ka viņi rāda iekšēji motivētas
uzvedības paraugu jaunās vielas apguvē. Ja visi piedalās basketbola
nodarbības, bet viens skolēns apmeklē dambretes spēles nodarbības,
tad var teikt, ka šī spēle viņu interesē, — iekšēji motivēta uzvedība.
Iekšēji motivēts skolēns gūst lielāku gandarījumu darbības procesā,
viņu mazāk interesē darbības rezultāts.
Izdarot salīdzinājumu, kā ārējā un iekšējā uzvedība ietekmē
uzvedību un iekšējos procesus, var konstatēt, ka 1) ārēji motivēta
uzvedība izzūd, ja izzūd ārējais pastiprinājums, 2) iekšēji motivēta
uzvedība var turpināties bez apbalvojuma. (Raščevska, 1999)
Skolotājs, kurš pieņem un novērtē skolēnus tādus, kādi viņi
konkrētā brīdī ir, tic viņu spējām mācīties un attīstīties, skolotājs,
kurš pamana un novērtē bērnu centienus apgūt jaunas prasmes,
pieļauj atšķirības mācīšanās ātruma, pacietīguma, kārtīguma vai
intereses ziņā, rada tādu mācību vidi, kas palīdz veidot savstarpēju
uzticību, nostiprina dabisko mācību motivāciju.
Izmantotie avoti:
1. Balašova, T. Jaunāko pusaudžu mācību motivācijas
veicināšanas iespējas latviešu valodas stundās, Daugavpils
Universitāte
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2. Baltušīte, R. (2006) Skolotāja loma mācīšanas motivācijā,
RaKa
3. Breslavs, G. (1999) Psiholoģijas vārdnīca, Mācību grāmata
4. Fjelds, S.E. (1998) No parlamenta līdz klasei. Rīga:Rīgas
pilsētas skolu valde
5. Geidžs N.L., Berliners D.C. (1999) Pedagoģiskā
psiholoģija, Zvaigzne ABC
6. Jensen E. (1999) Teaching with the Brain in Mind”,
Association for supervision and curriculum Development,
Alexandria, Virginia, USA
7. Ļihačova, I. (2003) Kvalitatīva skolas attīstība. Rīga: RaKa
8. Maslo,
I. (1995)
Skolas
pedagoģiskā
procesa
individualizācija un diferenciācija. R.: RaKa
9. Milts, A (1999) Ētika, Zvaigzne ABC
10.
Penguim Book (1995) Dictionary of Psychology
11.
Raščevska, M. (1999) Psiholoģija vidusskolai,
Zvaigzne ABC
„Creative teaching approaches in early years and preschool
education” Erasmus+ kursi Itālija, Bolonja.
’’The child has 100 facets, ways of expressing, playing, surprising,
loving, being happy, singing and discovering the world. He has 100
languages but they steal from him 99. The school and the culture
separates the head from the body and they tell him to think without
experimenting, to listen without talking – they take creativity from
the child. So we tell him to enthuse himself and enjoy special things
only during the Carnival and Christmas ( play is only a ritual). We
tell him to discover the world which has already been discovered.
They tell him play and work, creativity and fantasy, science and
imagination, heaven and hearth, reason and dreams do not go
together. They tell the child that the 100 does not exist, but the child
responds. THE 100 EXISTS!’’ ( Loris Malaguzzi)
’’Bērniem ir 100 veidi, kā izteikties, spēlēties, priecāties, mīlēt, būt
laimīgiem, dziedat un atklāt pasauli. Bet viņiem nozog šīs 99
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iespējas. Skola un kultūra atdala ’’galvu’’ no ’’ķermeņa’’ un saka, lai
domā bez eksperimentēšanas, klausās bez runāšanas – viņi atņem
bērniem radošumu. Mēs ļaujam bērniem izpausties un priecāties
konkrētā veida tikai svētkos – ziemassvētkos un karnevālā
(spēlēšanās ir tikai rituāls). Mēs ļaujam viņiem atklāt pasauli, kas jau
ir atklāta.
Viņi saka, ka spēlēšanās un darbs, radošums un fantāzija, debesis un
sirds, iemesli un sapņi neiet kopā. Viņi saka, ka 100 veidi neeksistē,
bet bērni atbild – eksistē gan!!!’’ ( Loriss Malaguzzi)
Itālijas pirmsskolās liels uzsvars tiek likts uz to, kā bērns izsaka
piedzīvoto, savas domas, redzēto, sajusto, savas fantāzijas caur
mākslu – uzzīmē, veido, spēlē ar mūzikas instrumentiem, izdejo un
protams, veido stāstu.
Pirmsskolas ikdienā galvenais nav rezultāts, bet process. Skolotājas
vēro un veic aprakstu katram bērnam, kā viņš darbojas – ko stāstīja
par darbiņa ideju; kādus materiālus izmantoja; ar ko sāka darbiņu; ko
izlaboja, kāpēc izlaboja. Tas viss tiek sistemātiski pierakstīts, un
tematiskais plāns tiek veidots un balstīts uz šiem novērojumiem katru
mēnesi, piemēram:

Bērniem praktiskais darbiņš nav jāpabeidz vienas nodarbības laikā,
bet skolotājas mudina to izdarīt.
Ideju, ko pārņēmu no Itālijas pirmskolām, saucu par ‘’lielo darbu’’
metodi. Bērni attēlo kādu notikumu, piemēram, brīvdienās
piedzīvoto vai dzirdēto pasaku, vienā lielā darbā, kas sastāv no 4
posmiem – 4 mazākiem darbiem.
1.posmā - uz A 4 zīmējamās lapas bērni ar parasto zīmuli uzzīmē
sava darbiņa skici
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( iztēlojas, kāds izskatīsies viņu iedomātais varonis, vai dzirdētais
pasaku tēls, vai piedzīvotais);
2. posms- ja tā ir zīmēšanas nodarbība, tad bērniem tiek piedāvātas
dažādas krāsas un viņu uzdevums ir izdomāt kādas krāsas izmantos,
tās izmēģina uz citas zīmējamās lapas, aizpildot visu lapu. Tas
rosina bērnu fantāziju – iztēloties savu darba rezultātu, paredzēt
kādas krāsas būs nepieciešamas;
3. posmā bērni pastāsta, ko viņi ir iecerējuši attēlot un skolotāja
pieraksta stāstīto aprakstu uz atsevišķas lapas;
4.posms –bērniem tiek piedāvātas izvēlētas krāsas, uzzīmētā skice (
kas ir nokopēta) un viņu uzdevums ir to izkrāsot izvēlētajās krāsās.
Visi 4 posmu darbiņi veido kopā vienu ‘’lielo darbu’’.
Piemēram, Itālijas bērnu ‘’lielie darbi’’:

Šādu ‘’lielo darbu’’ metodi izmantoju literatūras un zīmēšanas
nodarbība sagatavošanas grupā ‘’ Knariņi’’.
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Nodarbība – ‘’Vecīša cimdiņš’’
Grupa – ‘’Knariņi’’ 5 gadnieki.
Nodarbības veids – literatūra/ zīmēšana
Nodarbības mērķis – pilnveidot bērnu prasmi attēlot dzirdēto, sekojot
4 uzdevumiem.
Nodarbības uzdevumi:
1. rosināt klausīties pasaku ‘’Vecīša cimdiņš’’;
2. vingrināties atstāstīt dzirdēto pasaku, veidot secīgu stāstījumu;
3. attēlot pasaku varoni vai notikumu vadoties pēc 4 uzdevumiem.
Nodarbības gaita:
Ievads - pārsteigumu maisā šoreiz ir dažādi rakstaini cimdi, bērniem
tiek dota iespēja tos apskatīt, salīdzināt, uzmērīt, nosaukt kādās
krāsas ir cimdiņi.
Galvenā daļa - skolotāja jautā bērniem, vai viņi tic, ka cimdiņā
varētu ielīst muša, pele, zaķis, vilks, lapsa, gailis un lācis?”

Lai par to pārliecinātos skolotāja piedāvā noklausīties pasaku
’’Vecīša cimdiņš’’ un pārbaudīt, cik pasakā cimdiņā salīda zvēri.
Pēc pasakas noklausīšanās, bērniem tiek uzdoti jautājumi par
dzirdēto, skolotāja rosina atbildēt pēc atmiņas, piem.:
’’ Kā cimdiņš nonāca mežā?’’
‘’Kas pirmais atrada cimdiņu?’’
‘’Cik zvēri, putni, kukaiņi salīda cimdiņā?’’
‘’Kas notika ar cimdiņu, kad atlidoja gailis?’’ u.c. jautājumi.
Skolotāja rosina bērniem atstāstīt dzirdēto pasaku, izmantojot attēlu
kartītes.
Dinamiskā pauze - bērni tiek aicināti sastāties aplī uz rotaļu ’’
Atceries pasaku’’:
Bērni soļo pa brīvo laukumu, skolotāja sauc dažādus dzīvniekus,
priekšmetus, ja dzirdētais tika pieminēts pasakā, bērni turpina soļot,
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ja skolotāja nosauc kādu dzīvnieku, priekšmetu, kas nebija pasakā,
bērniem apstājas. Kurš kļūdās, izstājas no spēles.
Nodarbības otrā daļa – skolotāja rosina iztēloties kādu no pasakas
varoņiem, kuru katrs bērns vēlās attēlot.
Kamēr bērni zīmē ar parasto zīmuli skici savam darbiņam, pamīšus
tiek pierakstītas bērnu domas par to, ko viņi zīmē.
Kad skice ir uzzīmēta un bērnu pārdomas pierakstītas, bērni izvēlās 3
– 5 guaša krāsas, plānojot, kuras izmantos savā darbiņā un ar tām
noklāj citu zīmēšanas lapu.
Pēdējā posmā bērniem tiek atdota viņu zīmēta skice un uzdevums ir
izkrāsot to iecerētajās krāsās.

Nodarbības noslēgums – bērnu ’’lielie darbi’’ tiek izvietoti tā, lai
visi tos var redzēt un katrs pastāsta, vai darbiņš ir izdevies, kā bija
iedomājies vai iztēlojies.
Secinājumi:
Kāpēc darīt šādus „lielos darbus”? Tie prasa daudz vairāk skolotājas
laiku, pārrunājot un pierakstot katra bērna teikto, nokopējot skices.
Bet ir arī lieli plusi –bērni mācas plānot savu darbību – krāsu izvēleliek iztēloties sava darba rezultātu. Arī mēs saskārāmies ar
jautājumiem- „kāpēc es neiedomājos par sarkano!!!”, „es pavisam
aizmirsu to krāsu...”.
Vēl liels pluss - bērni pilnveido prasmes veidot stāstījumu, pastāstīt
par savu ieceri. Stāstot par savu ieceri bērniem rodas dažādi
jautājumi, piem.: Cik mušai ir kājas un kur tās zīmēt? Cik pelei ir
ūsas? Vai mušai ir snuķis? Kādā krāsā ir vilks? utt.
Kā arī šādi ’’ lielie darbi’’ nav izdarāmi vienas mākslas nodarbības
laikā, tam ir jāparedz divas nodarbības, bet tās var būt arī vairākas
nodarbības – tēmu var turpināt veidošanā, rokdarbos un tā kļūs par
visas nedēļas mākslas nodarbību ideju.
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“Raksti, ko tu darīsi, un dari tā, kā esi uzrakstījis!”
jeb
Izglītības kvalitātes pilnveidošanas iespējas
Erasmus+ kursi Portugālē „Teach, Learn, Quality”
Laura Kļaviņa
Rugāju novada vidusskolas skolotāja
Skolas misijas un vīzijas definēšana
Izglītības kvalitāte sevī ietver definētu skolas misiju, vīziju, vērtības,
stratēģiskos mērķus, darbības mērķus, darbības plānu un
novērtēšanas indikatorus. Izglītības kvalitāte var būt definēta dažādos
līmeņos, piemēram, metodiskās komisijas līmenī, skolas līmenī,
reģiona līmenī, valsts līmenī.
Izglītības kvalitāti var izteikt kā saskaitāmo summu:
Izglītības kvalitāte = nākotnes vīzija + misija, kas apraksta skolas
darbību tagadnē + skolas vērtības + stratēģija, kas nodrošina
veiksmīgu virzību mērķu sasniegšanai + mērķi: stratēģiskie un uz
darbību vērstie + darbības plāns, kurā noteiktas konkrētas darbības
nedēļu, mēnešu, gadu griezumā.
Misija ir kodolīgs skolas mērķu formulējums. Misijā nepieciešams
izcelt skolas darbības stiprās puses tagadnē, izdalīt tās mērķus,
parādīt attīstības virzienu. Misija ir adresēta visiem iesaistītajiem:
skolēniem, skolotājiem, vecākiem, sabiedrībai.
Vīzija un misija tiek bieži jauktas viena ar otru. Misija ir skolas
pastāvēšanas iemesls, savukārt vīzija nosaka, kāda skola vēlas būt.
Vīzijas definēšana parasti ir pirmais solis stratēģiskajā plānošanā.
Misija nosaka, kas mums ir šobrīd, vīzija nosaka kādu rezultātu
vēlamies sasniegt.
Vērtības var būt definētas kā svarīgi un ilgstoši sabiedrības uzskati
vai idejas par to, kas ir vēlams/nevēlams skolā. Tās parāda skolas
ētiskos ideālus.
Stratēģisko plānošanu izmanto, lai iedvesmotu skolēnus, skolotājus,
personālu, vecākus un sabiedrību pārmaiņu īstenošanai. Stratēģiskajā
plānošanā misija, vīzija un vērtības ir saistītas.
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Stratēģiskie mērķi nosaka, ko skola vēlas sasniegt plānošanas
periodā. Mērķi atspoguļo vīzijā un misijā noteikto. Skolai jānosaka
savas stiprās un vājās puses, iespējas un draudi (SVID analīze).
Darbības mērķi ir paplašināti stratēģiskie mērķi, tos padarot reālus un
taustāmus, sasniedzamus.
Darbības plānā skola atspoguļo detalizēti darbības nedēļas, mēneša,
gada, plānošanas perioda griezumā.
Administrācijas atbildība
Administrācijas iesaistīšanās stratēģiskajā plānošanā ir izšķiroša
nozīme. Skolas administrācijai ir jāuzsāk, jāatvieglo, jāatbalsta,
jānovērtē un jāizplata sasniegtie rezultāti par izglītības kvalitātes
pilnveidošanās procesu skolā. Bez administrācijas atbalsta, skolas
komanda zaudē motivāciju un izglītības kvalitātes pilnveide nav
iespējama. Tātad skolas administrācijai ir rūpīgi jāplāno izglītības
kvalitātes pilnveidošanas sagatavošanās un īstenošana posms.
Jāatceras, ka administrācijas komandā jāiesaista katra līmeņa,
piemēram, metodisko komisiju, atbildīgie.
Pārmaiņu procesā iesaistīto atbildība
No otras puses izglītības kvalitātes pilnveidošanas procesā jāiesaistās
visai skolas saimei. Katram iesaistītajam (skolēns, skolotājs,
personāls, vecāks, sabiedrība) ir būtiska nozīme, lai virzītu procesu
un sasniegtu rezultātu.
Izglītības kvalitātes pilnveidošana ir pastāvīgs un ilgstošs pārmaiņu
process. Ieviest pārmaiņas neizdodas, ja iesaistītie nav sagatavoti
pārmaiņām un trūkst komunikācijas starp iesaistītajām pusēm.
Jāatzīmē, ka skolās pārmaiņu iedzīvināšanai nepieciešams ilgs laiks.

18

Pārmaiņu procesu var iedalīt četros veidos:
1. Lēciens
Skolā notiekošais

Padomi darba organizācijai

● pārmaiņas
organizē
maza entuziastu grupa;
● darbojas pārliecinoši,
bet
neredz
visas
ietekmes puses;
● iegulda
daudz
enerģijas;
● mērķis ir ātri sasniegt
tālejošus mērķus.

● pārmaiņām jānotiek saskaņā
ar skolas misiju un vīziju;
● jāorganizē
komunikācija
starp skolas administrāciju
un
pārmaiņu
procesa
iniciatoriem;
● pārmaiņas
jāsāk
mazā
grupā;
● jāizceļ veiksmes stāsti;
● jāorganizē
rezultātu
izplatīšana visā skolā.

2. Lielais apjukums
Skolā notiekošais
● pārmaiņas izstrādā skolas
administrācija;
● vecais
un
jaunais
sacenšas (vecais vēl nav
aizmirst, bet jaunais vēl
nav iedzīvināts);
● Skeptiķus
pārņem
nostaļģija pēc zināmā
pagātnē.

Padomi darba organizācijai
● jāizzina visi pārmaiņu
aspekti pirms iepazīstina
ar pārmaiņām;
● jāsagatavo
visi
nosacījumi, lai pārmaiņas
būtu
veiksmīgas
(materiālā
bāze,
cilvēkresursi,
laika
resursi,
komunikācija,
papildus apmācības utt.)
● jāatbalsta tie, kuri cenšas,
nedrīkst pārmest, ja tie
kļūdījušies.
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3. Jauns sākums
Skolā notiekošais
● jaunas
metodes
vai
pārmaiņas
ievieš
pakāpeniski, lai uzrādītu
labākus
rezultātus
ilgtermiņā;
● galvenokārt
visi
ir
iesaistīti
pārmaiņu
procesā.

Padomi darba organizācijai
● jānovērtē
pirmie
pārmaiņu rezultāti;
● jāveic uzlabojumi, ja
nepieciešams;
● jānotiek
komunikācijai
par
progresu
un
sasniegtajiem mērķiem.

4. Visu iesaiste
Skolā notiekošais
● pārmaiņas
ir
pilnībā
sasniegtas un aptver visu
skolu.

20

Padomi darba organizācijai
● pārmaiņas
jāorganizē,
ievērojot ciklu Plānot->
Darīt -> Pārbaudīt ->
Rīkoties -> Plānot -> …
● pārmaiņas jāuztver kā
attīstības virzītājspēks;
● jāturpina
pārmaiņu
process.

Atbalsts komandas darbam
Komandas atbalsta soļi ir vēl viens variants kā ieviest pārmaiņas
skolā.
1. Veidošana
Skolā notiekošais
● iesaistītie meklē savu
vietu jaunajā situācijā;
● iesaistītie ir nedaudz
noraizējušies;
● uzvedība ir pieklājīga,
nogaidoša un dažkārt
aizsargājoša;
● autoritātēm vai līderiem ir
noteicošais viedoklis.

Padomi darba organizācijai
● jādefinē jaunie mērķi un
noteikumi;
● jānosaka
virziens,
jāuzņemas vadība;
● jāizveido struktūra;
● darbībai jābūt vērstai uz
uzticēšanos.

2.Vētra
Skolā notiekošais
● jaunās idejas konfrontē
iesaistītos un ierasto
darbošanos veidu;
● parādās nesaskaņa starp
gaidīto un reālo situāciju;
● apmulsuma
un
nekompetences sajūta;
● vairākums
sadalās
mazākās grupās;
● neapmierinātība ar līdera
viedokli, uzskatiem.

Padomi darba organizācijai
● jāattīsta iemaņas;
● jānojauc
emocionālās
barjeras;
● strādājot kopā, jāattīsta
mācīšanās prasmes
● cīņā par ietekmi jāievieš
skaidrība, jāsadala lomas

3. Standartizēšana
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Skolā notiekošais
● palielinās apmierinātība;
● mazāka distance starp
vēlamo un reālo;
● palielinās
atbildības
dalīšana komandā;
● jaunu
normu
nodibināšana.

Padomi darba organizācijai
● jāattīsta
iemaņas
un
izpratne
par
jauno
situāciju;
● jāattīsta komandas darba
novērtēšanas iemaņas;
● jāpalielina produktivitāte
un
savstarpējā
komunikācija.

4. Mācīšanās
Skolā notiekošais
● sadarbība rada rezultātus;
● vairākums jūtas stiprs,
uzticība pieaug;
● vairākums ir pārliecināts
un atvērts nākošajām
darbībām, lai īstenotu
pārmaiņas.

Padomi darba organizācijai
● jākoncentrējas
uz
uzdevuma sasniegšanu;
● nekavējoties jādalās ar
personīgajiem
rezultātiem;
● jāpadziļina zināšanas un
prasme.

5. Pārveidošanās
Skolā notiekošais
● iesaistītie interesējas par
turpmāko
nākotni,
komandas darba beigām;
● samazinās produktivitāte.
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Padomi darba organizācijai
● jāatzīst
un
jāatalgo
iesaistīto pūles;
● ja
projekts
beidzas:
jāorganizē
neformāls
projekta
noslēguma
pasākums;
● ja
projekts
turpinās:
jānovērtē,
jāpāriet
nākošajā
sadarbības
līmenī.

Sākuma pozīcijas un gala mērķu noteikšana
Lai sāktu izglītības kvalitātes pilnveidošanas procesu, nepieciešams
novērtēt kāda izglītības kvalitāte ir šajā brīdī. Nepieciešams aizpildīt
tabulu un noderīgi atcerēties: “Raksti, ko tu darīsi, un dari tā, kā esi
uzrakstījis!”
Sadaļas, kuras nepieciešams ietvert, lai visi aspekti tiktu apskatīti:
Personāls
Vadība

Stratēģija
Sadarbība
un resursi

Personāla
Pedagoģiskās rezultāti
un
Skolēnu
metodiskās
rezultāti
darbības

Stratēģijas
ieviešanas
rezultāti

Sabiedrības
rezultāti

Katra sadaļa satur apakškritērijus, kuri ir saistīti ar vīziju, rīcībām,
pamatnostādnēm, kontrolsarakstu, anketām, indikatoriem un darbības
plānu. Mērķis ir savākt pilnīgu informāciju par katru sadaļu.
Nepieciešama pašanalīze vai novērtēšana no malas.
Vīzija- kāds ir skolas redzējums par vīziju, kā skola definē izglītības
kvalitātes jēdzienu. Ja nav definēta vīzija, nav iespējams runāt par
izglītības kvalitātes pilnveidošanu. Ja nezini kurp dodies, nezināsi,
vai esi nonācis galapunktā.
Rīcības- noteiktā kārtībā sakārtots darbību kopums mērķa
sasniegšanai. Šīm darbībām ir jānodrošina rezultātu sasniegšana. Nav
iespējami izņēmumi. Ja pareizi izpilda rīcības, rezultāts ir
sasniedzams.
Pamatnostādnes- ir jebkurš dokuments, kurš cenšas paskaidrot
noteiktus procesus.
Sekot pamatnostādnēm nav obligāti.
Pamatnostādnes paskaidro vai dod padomu personālam noteiktos
jautājumos. Bet iesaistītais pats pieņem lēmumu, kā rīkoties.
Kontrolsaraksts- pats vieglākais variants pārliecināties, ka nekas nav
aizmirsts. Tas palīdz nodrošināt pilnīgu uzdevuma veikšanu.
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Anketas- dod izpratni, kā skolai veicas kvalitātes uzlabošanā.
Darbības plāns- sastādīts izmantojot pamatprincipus:
1. īpašs;
2. izmērāms;
3. pieņemams;
4. reāls;
5. laikā ierobežots;
6. inovatīvs.
Vispirms nepieciešams savākt visu informāciju un ievietot pareizajā
sadaļā. To darot, var saprast, ka daudzas darbības nav pieejamas
skolas dokumentos. Tās ir kā nerakstīts likums un katram
iesaistītajam ir sava interpretācija, kā to darīt. Pēc informācijas
apkopošanas, ir izveidojies priekšstats, kādas ir prioritātes. Jāizvēlas
pats svarīgākais un jāsāk ar to.
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Kursi Somijā „Every peoples is important”.
Speciālā izglītība iekļaujošās izglītības kontekstā
Agita Kukurāne
Rugāju novada vidusskolas skolotāja
Metodiskās izstrādnes mērķis: Iepazīstināt skolotājus Latvijā ar
kursos gūtajām atziņām.
Metodiskās izstrādnes uzdevumi:
1) Apkopot Erasmus+ kursos gūtās atziņas.
2 ) Izstrādāt mācību nodarbības konspektu iekļaujot tajā kursos gūtās
idejas.
„Ik katram skolēnam ir savs veids kā viņš uztver informāciju, kā
apgūst zināšanas, jeb, vienkārši sakot, kā mācās.” (H.Gārdners.)
Strādājot ar bērniem, kuriem ir mācīšanās un uztveres grūtības,
pedagogam ir jo īpaši svarīgi atrast šo individuālo pieeju skolēnam,
jo tieši no tās lielā mērā ir atkarīgi mācību darba panākumi.
Par to, kādam jābūt pedagogam, kādi ir speciālās izglītības
uzdevumi, vēlamie un reāli sasniedzamie rezultāti, skolēnu iespējas
realizēt sevi sbiedrībā turpmākajā dzīvē- par šiem jautājumiem notika
diskusijas un viedokļu apmaiņa starp Somijas, Vācijas, Portugāles,
Francijas, Turcijas un Latvijas pedagogiem. Secināju, ka konceptuāli
nostādnes šajos jautājumos Eiropas valstīs būtiski neatšķiras.

Foto: Uzstājos ar prezentāciju par izglītību Latvijā. Darbs grupās un
diskusijas ar Eiropas valstu kolēģiem.
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Speciālās izglītības mērķis ir sniegt pedagoģisko atbalstu
(nodrošināt šos pamata pakāpienus- skat. att.) lai palīdzētu skolēnam
uztvert, izprast pasauli un darboties tajā līdzvērtīgi pārējiem
vienaudžiem.
Apkopojot
darba
grupu
viedokļus par to, kādam ir jābūt
speciālās izglītības pedagogam,
primārais
un
dominējošais
viedoklis- ir jāmīl bērni, savs
darbs un dzīve. Augstu tika
vērtēta profesionālā kompetence,
prasme saistīt zināšanas ar dzīvi,
pārzināt skolēna spējas un prasmes, lai varētu palīdzēt bērnam
iemācīties to, ko
viņš
spēj
iemācīties. Kā arī
elastība domāšanā
un rīcībā, pozitīva
attieksme.
Izvērtējot
nepieciešamās un
šim darbam būtiskās skolotāja rakstura īpašības,
tās izkārtojās šādā secībā:labsirdīgs, mierīgs,
priecīgs, laipns, godīgs.
Arī metodiskā darba pieeja speciālajā izglītībā
Eiropas valstīs ir visumā līdzīga, atšķirīgi ir
atsevišķi akcenti darba metožu un paņēmienu
izvēlē. Kursu dalībnieki bija vienisprātis par to,
ka bērni ar uztveres traucējumiem, mācīšanās
grūtībām reti kad mēdz domāt secīgi. Tādēļ
nevajag gaidīt, ka viņi vienmēr paši varēs izdarīt
slēdzienus, secinājumus. Ja tie ir būtiski mācību
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procesā, tad skolotājam tie jāizdara bērna vietā. Jāatceras, ka šie
skolēni tiek galā ar nelielu informācijas apjomu. Tādēļ uzmanība
jāpievērš kaut kam vienam, samazinot, vai vispār izslēdzot materiālu,
kas konkrēti neattiecas uz lietu. Tā kā skolēni nespēj ilgstoši
koncentrēt uzmanību un salīdzinoši ātri nogurst, vai arī viņiem ātri
apnīk darāmais, veicamais darbs jāsadala īsākos posmos virknes
veidā. Skolotājam nepārtraukti jānodrošina atgriezeniskā saitejāpārliecinās, vai skolēns patiešām ir sapratis un atceras mācīto, kā
arī nepārtraukti jāuzmundrina, jāiedrošina bērns viņa mācību darbībā.
Skoltājam jāzin, ka šiem skolēniem vislabāk der strukturēti uzdevumi
un precīzas darba izpildes instrukcijas. Svarīga ir praktiska
darbošanās, sasaite ar reālo vidi, praktisko zināšanu pielietojamību.
Apmācību procesā jāizvēlas
pieeja, kas nodrošina pēc
iespējas
vairāku
maņu
izmantošanu.
Skat.
dažus
uzdevumu piemērus.
Skolēni mācās atpazīt zivis.
Taču pirms tam viņiem katra
zivs ir tīklā jāsameklē (taktila
darbošanās), jāizpiņķerē laukā no tīkla (telpiskā sajūta un pacietība).
Arī šeit „ķer” zivis, bet izmantojot
magnētus. Papildust iek trenēta arī
precizitāte, koncentrēšanās spējas
un pacietība.
Skolēni iepazīst zieda uzbūvi.
Vispirms paši izgatavo ziedu un
kukaiņu modeļus kā pirkstu lelles
un darbojas ar tiem (pirkstu sīkā
motorika).Tad
„lido”pie
zieda
dažādos skaļumos atdarinot daudzveidīgas kukaiņu skaņas (runas
aparāta treniņš). Pie katra „zieda” ir maisiņš ar konkrētā zieda
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aromātu, kas jāatsien un jāaizsien (atkal darbs pirkstiem,tiek
iesaistīta oža un trenēta pacietība).
Skolēni daudz darbojas ar dažāda veida konstruktoriem.
Vispārējās izglītības sistēma Somijā un Latvijā ir ļoti līdzīgas.
Pirmsskolas izglītība ir no 6 gadiem. Tad ir pamata izglītība no 716 gadiem. Tai var sekot vai nu vispārizglītojošā vidusskola 3 gadus,
vai arī vidusskola ar kvalifikāciju, kurai seko dažādas papildus
izglītības un kvalifikācijas. Profesionālā izglītība var būt ar dažādu
ilgumu un novirzieniem. Bakalaura studijas ir 3 gadus, maģistra- 2
gadus .
-

-

-

Somijā nepastāv centralizētie eksāmeni kā Latvijā. Ir sistēmas
līmeņa novērtējumi, kurus veic nacionālā izglītības padome. Šādi
sistēmas novērtējumi tiek veikti katru otro gadu somu valodā un
matemātikā, kā arī ar garākiem intervāliem citos priekšmetos.
Visiem skolotājiem vajag maģistra grādu.
Sākumskolas skolotājs ir viena no populārākājaām profesijām un
universitātēs tiek atlasīti vislabākie no vislabākajiem. Piemēram,
2014. gadā uz 70 vietām bija 1504 pieteikumi.
Bruto alga ir aptuveni 3000-4000 mēnesī, atkarībā no stāža un
stundu skaita.
Lai saņemtu pilnu algu vajag mācīt 16 stundas nedēļā ja esi somu
valodas skolotājs, 19 stundas nedēļā, ja māci ārzemju valodu, 21
stundu ja esi matemātikas skolotājs, 23 stundas ja esi sporta
skolotājs + 3 stundas nedēļā kas veltītas sadarbībai ar ģimenēm,
citiem skolotājiem utt.

Tiek uzskatīts , ka Somijas izglītības sistēma ir viena no
labākajām pasaulē. Vienā klasē var strādāt pat 3 skolotāji vienlaicīgi.
Klasē valda salīdzinoši relaksēta atmosfēra. Izglītības sistēma
iesaista vecākus un arī vecākiem ir liela līdzatbildība par rezultātiem.
Somijā ir 99% publisko skolu. Somijā ir dziļa pārliecība un
uzticība tam, ka katra skola Somijā ir ļoti laba skola. Skolotāji tiek
vērtēti kā augstākās klases profesionāļi. Viss sākas no skolotāja,
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skolotāji tiek sabiedrībā ļoti augstu vērtēti, vecāki un sabiedrība
uzticas skolotājam. Būt skolotājam ir īpaša un respektabla , augsti
vērtēta profesija. Skolotājam tiek nodrošināts viss nepieciešamais lai
veiktu savu uzdevumu .
-

Stundas ir atvērtas- ikviens var ieiet klasē. Skolotājs var atteikt tikai
tad , ja tam ir nopietns iemesls, piem. kontroldarbs.
Pašvaldības rūpējas par lokālo izglītību un skolu tīklu. Skolotājus
nolīgst pašvaldības. Pašvaldība var atvērt un slēgt skolas.

-

Arī speciālās izglītības sistēmas pilnveide Latvijā patlaban
ļoti līdzinās Somijā esošajai.

-

Somijā cenšas cik vien daudz iespējams mācīt
bērnus
vispārizglītojošās klasēs. Kognitīvie uzdevumi un prasības bērniem
ar īpašām vajadzībām gan ir atšķirīgas no vispārīgajām klasēm.
Sadarbība starp speciālajām un vispārīgajām klasēm ir ļoti attīstīta
ikdienas līmenī .
Galvenā ideja ir nodrošināt speciālo izglītību vispārizglītojošās
klasēs.Tas ir primārais mērķis - nenodalīt. Ja skolēns nevar
mācīties vispārīgā kasē, viņš tiek ievietots nelielā speciālās
izglītības grupā. Šī speciālā izglītība tiek nodrošināta
vispārizglītojošo skolu ietvaros cik vien iespējams. Bet arī Somijā
ir dažas speciālās izglītības skolas
priekš, piemēram,
neredzīgajiem.
Bērni ar mācību un adaptēšanās grūtībām var saņemt speciālu
atbalstu vispārizglītojošās sistēmas ietvaros, kuru sniedz speciālās
izglītības skolotājs.
Darbs var tikt organizēts individuāli, mazās grupās, vai kā
vispārīgās izglītības sastāvdaļa (piemēram, kopīga mācīšanaspeciālās izglītības skolotājs un parastais skolotājs māca priekšmetu
kopā).
Var būt arī tā, ka 2 speciālās izglītības skolotāji kopā māca
priekšmetu.
Skolotāji un asistējošie skolotāji ir ļoti kompetenti un viņiem ir
zināšanas gan speciālajā, gan vispārizglītojošā jomā.

-

-

-

-
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-

-

-

-

-
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Katram skolēnam tiek izveidots individuālais apmācību plāns,
pieeja un uzdevumi. Šie uzdevumi arī var būt virzīti uz skolēna
uzvedību un paškontroli ja nepieciešams.
Skola var izvēlēties, semestrī kādiem priekšmetiem pasniegt
stundas. Mācību vide ir veidota ar integrāciju, apvienotiem
priekšmetiem, piemēram- bioloģiju, ķīmiju, veselības mācību
stundas var apvienot kā vienu priekšmetu. Vismaz 6 stundām ir
jābūt saistītām ar praktisku darbošanos vai kultūru, piem. mūzika,
rokdarbi, sports.
Ikvienam ir tiesības uz vispārēju atbalstu. Tā ir dabiska daļa no
ikdienas mācīšanas un mācīšanās procesa. Pastiprināta uzmanība ,
atbalsts un speciāli pasākumi ir balstīti uz rūpīgu situācijas
izvērtējumu, ilgtermiņa
plānošanu un īstenošanu ar
multidisciplināru komandu atbalstu , kā arī individuālo mācību
plānu veidošanu skolēniem kuriem tas nepieciešams.
Skolās ir multidisciplināras komandas (jeb skolas labklājības
grupas) . Šāda komanda sastāv no speciālās izglītības skolotāja,
direktora, skolēna pārstāvja-padomdevēja no skolēnu un vecāku
puses, skolas sociālā darbinieka, skolas psihologa un skolas
medmāsas.
Šī komanda var tikt sasaukta lai apspriestu atsevišķus skolēnus un
atbalsta pasākumus, kas viņiem nepieciešami. Atkarībā no
situācijas un vajadzības, var tikt pieaicināti nepieciešamie
padomdevēji, iestādes, profesionāļi (piem.psihologs, konsultants
u.c.)
Ja vispārējs atbalsts nav pietiekošs, tiek veikts pedagoģiskais
novērtējums un skolēnam tiek izveidots pastiprināta atbalsta plāns,
par kura izpildi rūpējas skolas labklājības komanda.
Ja arī pastiprinātā atbalsta plāns nav pietiekošs, tad tiek savākta
informācija no skolotājiem un skolas labklājības grupas un ,
balstoties uz šo informāciju, tiek pieņemts oficiāls lēmums par
speciālu atbalstu. Balstoties uz šo lēmumu tiek izstrādāts ļoti
speciālais izglītības plāns skolēnam.

-

-

Arī visi skolēni profesionālās izglītības jomā ir tiesīgi saņemt
pietiekamu personīgo un citu iespējamo nepieciešamo atbalstu, kas
varētu būt vajadzīgs.
Arī profesionālā speciālā izglītība tiek primāri īstenota vispārējās
profesionālās izglītības iestādēs. Bet papildus Somijā ir 7 speciālās
profesionālās skolas. Šīs skolas nodrošina speciālas iekārtas un
pakalpojumus, lai veicinātu profesionālo izglītību un apmācību
studentiem ar vissmagāko invaliditāti vai hroniskām slimībām.

Bet turpmāk arī šīs skolas tiks integrētas vispārējā
profesionālās izglītības sistēmā - bērni mācīsies tajās pašās
klasēs , bet , ja vajadzīgs, mazākās grupās ar speciālās
izglītības skolotāju. Speciālās izglītības skolotājs strādās
klasē kopā ar parasto skolotāju.
Tiek sniegts 3 līmeņu atbalsts speciālās izglītības ietvaros.
1.Vispārīgs atbalsts - bērnam nepieciešams pagaidu atbalsts.
Ir nelielas grūtības, bērns kopumā var tikt galā arī bez nepārtrauktas
palīdzības, to var īstenot priekšmeta skolotājs kopā ar bērna pārstāvi ,
piemēram, veicot regulārus novērojumus, vispārīgu atbalstu utt.
Tiek īstenots vispārējās izglītības ietvaros, bet var būt ar nelielām
atšķirībām saturā, materiālos, testos, mājasdarbos. Liela uzmanība tiek
pievērsta mājas un skolas sadarbībai, vecāku – bērna- skolotāja sadarbībai
u.tml. Var palīdzēt arī skolotāja asistents, tā ir nepilna laika speciālā
izglītība. Var būt arī speciāli pulciņi, pēcskolas mājasdarbu palīdzība.
2. Pastiprināts atbalsts- uz kuru pāriet pēc pedagoģiskā
novērtējuma. vajadzīgs regulārs,vairāku veidu atbalsts vienlaicīgi.
Galvenais mērķis ir , lai skolēna esošās problēmas nekļūtu vēl plašākas un
nopietnākas. Skolēnam ir ievērojamas grūtības, vajadzīgs atbalsts visās
situācijās. Arī to var sniegt klases/priekšmeta skolotājs, kā arī speciālās
izglītības skolotājs. Cieša sadarbība ar labklājības grupas pārstāvjiem. Tiek
īstenots vispārīgās izglītības ietvaros, bet var būt arī mazākās speciālās
grupās . Ir ne tikai individuālais mācīšanās bet arī individuālais mācīšanas
plāns. Pastiprinātas speciālas mācīšanas metodes, pastiprināta skolotāja
asistenta palīdzība.
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3.Speciālais atbalsts – uz to pāriet pēc dziļāka pedagoģiska
izvērtējuma. Sistemātiska
palīdzība no speciālās izglītības
skolotāja, kuru jau aprakstīju iepriekš.
Skolēnam vajadzīgs
nepārtraukts un patstāvīgs atbalsts, rūpes. To var īstenot skolotājs,
kas ir specializējies speciālajā izglītībā. Individuālais izglītības
plāns. Var būt īstenots gan vispārējā izglītībā, gan mazā grupā, gan
ar speciālu individuālo izglītības plānu. Var būt īstenots arī speciālā
skolā, mājapmācībā vai slimnīcas skolā.
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NODARBĪBAS KONSPEKTS MĀJTURĪBĀ 1. KLASEI
(Nodarbība paredzēta divām blakus esošām mācību stundām).
Temats: Veidošana. Zaķis.
Stundas mērķis: Rosinot iztēli, attīstīt skolēnu veidošanas prasmes un
iemaņas darbam ar plastilīnu.
Stundas uzdevumi:
1) Izveidot no plastilīna dažāda lieluma zaķu figūras.
2) Ar izveidotajām figūrām izspēlēt inscinējumu kurā iekļauti runas
attīstošie vingrinājumi.
Nepieciešamie materiāli:
1) Materiālu komplekts darbam ar plastilīnu- katram bērnam.
2) Kartītes ar zaķa aprakstu un triju zīmīšu komplekti bērnu
sadalīšanai grupās (zaķu tētis, zaķu māmiņa, zaķu bērniņi), katrs
komplekts uz citas krāsas papīra, stundas ievadam.
3) Zaķa attēls katram bērnam vai darba grupai , vai kopīgs projicēts
attēls.
3) Kartītes ar darbības vārdiem un metamais kauliņš, sagriezti
burkāni vai kāposta gabaliņi grozā vai necaurredzamā traukā un vai
videoieraksts ar animācijas filmu „Zaķīšu pirtiņa” dinamiskajām
pauzēm.
Nodarbības gaita: 1. daļa.
Ievads. (10 min.) Aicinu bērnus rotaļtelpā, kur uz grīdas, ar teksta
daļu uz leju, izlikti zaķa pēdas formā ierakstīti apgalvojumi par zaķi.
(Es dzīvoju meža malās un pļavās. Mana spalva ir pelēcīga. Man ir
četras kājas. Es pārvietojos lecot. Manas pakaļkājas ir garākas nekā
priekškājas. Man ir garas ausis. Es ēdu augu barību. Mani bieži grib
apēst vilki un lapsas., un tml.)
- Kam varētu piederēt šie pēdu nospiedumi?
Bērni izsaka minējumus, atklāj, ka uz pēdiņām kaut kas ir rakstīts,
lasa apgalvojumus un izdara kopīgus secinājumus.)
– Arī jūs šodien izveidosiet zaķus izmantojot plastilīnu. Taču, tāpat
kā cilvēki, arī zaķi ir dažāda lieluma. (Piedāvāju katram izvēlēties
zīmīti un izlasīt, ko viņš šodien veidos- zaķu tēti, zaķu māmiņu vai
mazos zaķēnus. Aicinu bērnus sastāties grupās pēc izlozēto zīmīšu
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krāsas šādi izveidojot „zaķu ģimenes”( zaļās mājiņas ģimene,
dzeltenās utt.) un doties iekārtot grupas darba vietu.)
Vidusdaļa.( 17 min.) Paskaidroju bērniem, ka katra darba grupa
izveidos vienu zaķu ģimeni.
-Padomājiet, kuram pietiks, ja izveidos vienu zaķi, bet kuram būs
jāveido vairāki?
(Izsecina, ka vairāki zaķi jāveido būs jāveido tiem, kuri izlozējuši
zīmīti- zaķu bērni. Bet cik zaķiem ir bērni? Ja klases tehniskais
aprīkojums to nodrošina- atbildi atrod internetā, ja nē- skolotājs
paskaidro, ka zaķiem ir daudz bērnu, var būt pat 10 un vairāk. Tādēļ
tie, kas būs izveidojuši lielos zaķus, palīdzēs veidot zaķu bērnus, lai
zaķu ģimene būtu kupla. Pārrunājam arī lieluma proporcijas. Zaķu
bērnus centīsimies veidot vismaz uz pusi mazākus par zaķu
vecākiem. Šie būs jau pusaugu zaķēni, jo tiko piedzimuši zaķu bērni
ir vēl daudz mazāki.)
Bērni aplūko zaķa attēlu (uz sola vai projicētu) un izdara secinājumus
par ķermeņa daļām to formu un proporcijām. Tad, ar skolotāja
līdzdemonstrējumu un individuālu palīdzību( pēc vajadzības), veido
zaķu figūras. Vadoties no darba mikroklimata klasē, skolotājs pēc
apmēram 10 minūšu darba aicina bērnus pavingrot kā zaķiem.
Dinamiskā pauze. Visus aicina brīvi nostāties telpā „pļavā”. Kādu no
bērniem
( tas varētu būt dienas dežurants vai kāds, kura vārds vai uzvārds
sākas vai iekļauj sevī zaķa burtiņu Z) palūdz būt par zaķu „sporta
skolotāju” un nostāties visiem priekšā. Vadītājs izvēlas vienu kartīti
no darbības vārdu komlekta (lec, pietupjas, groza ausis, bola acis,
kustina ļipu, saberzē priekšķepas, izstiepj pakaļkājas un tml.), nolasa
visiem- kas būs jādara, tad kādam „zaķim”( pēc savas izvēles) iedod
metamo kauliņu- cik reizes tas būs jādara.
Nobeigums. (3 min.) Pirmās stundas beigās katrai darba grupai
palūdz pacelt un parādīt citiem- cik jau šajā „zaķu ģimenē” ir
iemītnieku, izdara kopīgus secinājumus par darba kvalitāti un
nepieciešamajiem papildinājumiem un uzlabojumiem. Katrai darba
grupai pasaku kaut ko uzslavējošu.
Starpbrīdis.
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(ja bērniem ir vēlme, rosinu skolēnus arī starpbrīdī izmantot
dinamiskajā pauzē izmantoto zaķu sporta spēli)
Nodarbības gaita: 2. daļa.
Ievads (3 min.) Katrai grupai palūdzu izteikties, kas vēl viņiem ir
jāizdara lai izveidotos skaista zaķu ģimene (to ko secināja 1. daļas
noslēgumā).
Vidusdaļa (17 min.). Skolēni turpina darbu pie veidošanas. Skolotājs
sniedz izdividuālu palīdzību vai citu atbalstu pēc nepieciešamības.
Vadoties no darba mikroklimata klasē, skolotājs pēc apmēram 10
minūšu darba aicina bērnus uz dinamisko pauzi.
Dinamiskā pauze. Ja klases tehniskais aprīkojums to nodrošina,
dinamiskajā pauzē var izmantot video ar animāciju „Zaķīšu pirtiņa”,
kad bērni kopā ar animācijas tēliem attēlo zaķēnu mazgāšanās
kustības. Cits variants- izmanto iepriekšējā nodarbības daļā izspēlēto
zaķu sporta stundu, tikai šoreiz „sporta skolotāju” izraugās citādi.
Parāda grozu (vai necaurredzamu trauku ar burkāniem vai
kāpostiem) un saka, ka tagad būs jābūt tikpat klusiem kā zaķiem un
jāpadomā. Tas, kurš domā, ka zin kas tur iekšā, varēs klusiņām pacelt
roku. Grozā ir kāds zaķu gardums, kurš, diemžēl, neaug ne mežā, ne
pļavā. Tas, kurš pirmais sniedz pareizo atbildi, kļūst par „sporta
skolotāju”. Dārzeņus stundas beigās apēd.
Nobeigums (10 min). Katrai darba grupai uz kartona, kas arī varētu
būt attiecīgās „zaķu ģimenes” grupas izlozes krāsā, palūdz izlikt
savus darbus.
– Tā kā zaķi nevis skrien, bet visai veikli un dīvaini lec, tad ir
jāizdomā arī interesanti vārdi lai to varētu izstāstīt. ( skolotājs uz
tāfeles uzraksta- cibric)
Aicina bērnus vairākas reizes to izrunāt bez kustības, tad izrunāt
lēkājot ar sīkiem palecieniem.
( skolotājs uz tāfeles uzraksta – ušš, kušš) Skolēni izlasa. Tā zaķi
varētu cits citu brīdināt par briesmām.
Aicina bērnus vairākas reizes to izrunāt bez kustības, tad izrunāt
notupjoties, it kā slēpjoties.
(skolotājs uz tāfeles uzraksta- dripadu, drapadu) Skolēni izlasa. Tā
zaķi varētu bēgt no vilka vai lapsas. Aicinu bērnus vairākas reizes to
izrunāt bez kustības, tad izrunāt palecot lielus palēcienus.
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Vēlreiz atkārto runas vingrinājumu bez kustībām.
– Skolotājs: „ Tur zaķi lēkā pļavā”.
- Skolēni atbild: „Cibric, cibric, cibric!”
– Skolotājs: „ Un visiem jautri ir”.
- Skolēni atbild: „Cibric, cibric, cibric!”
-Skolotājs:” Bet tur jau ošņā vilks.”
-Skolēni atbild: „Ušš, kušš- ušš, kušš!”
– Skolotājs: „Nu visiem slēpties laiks!”
-Skolēni atbild: „Ušš, kušš- ušš, kušš!”
– Skolotājs: „Bet vilks jau tuvojas!”
-Skolēni atbild: „Dripadu, drapadu! Dripadu, drapadu!”
– Skolotājs: „Nu zaķiem pazust laiks!”
-Skolēni atbild: „Dripadu, drapadu! Dripadu, drapadu!”
Tad šo pašu runas vingrinājumu izspēlē uz soliem, izmantojot
nodarbībā pagatavotās zaķu figūras.
Grupas savus darbus izliek klasē vienuviet. Katra grupa pasaka, kas
šinī nodarbībā vislabāk izdevās, ko vislabāk patika darīt. Paslavējot
skoltājs izsaka arī savu vērtējumu par darbu katrai grupai.
Starpbrīdī, pēc roku nomazgāšanas, var apēst dinamiskajā pauzē
izmantotos burkānus vai kāpostus, jo tāpēc jau zaķi ir tik veikli, ka
ēd veselīgus kārumus.
Komentāri. Nodarbībā integrēti gan dabas zinību, gan veselīga
dzīvesveida jautājumi, runas attīstošie vingrinājumi, veicināta
lasītprasme un ar problēmjautājumiem rosināta loģiskā domāšana.
Runas vingrinājumu ar vai bez kustībām, ar figūriņu lietošanu, var
izmantot arī citās mācību stundās.To var runāt arī izpildot atbilstošas
roku un pirkstu kustības uz sola virsmas. Šo darbu var papildināt un
turpināt arī nākošajās mājturības stundās, turpinot radīt „zaķu
ģimenei” apkārtējo vidi- mežu, pļavu, dārzeņus, citus dzīvniekus. To
var darīt gan veidojot, zīmējot, gan darbojoties ar papīru vai
izmantojot otrreizējās izmantošanas materiālus.
Metodiskajā materiālā izmantoti foto no A. Kukurānes personīgā
arhīva.
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Erasmus+ pedagogu profesionālās pilnveides kursos
“Language Fun and Games: Primary School Language
Teaching”
gūtās atziņas par spēļu izmantošanas nozīmi sākumskolas skolēnu
motivācijas veicināšanai
Ilze Dobrovoļska
Rugāju novada vidusskolas skolotāja
Ikvienam bērnam piemīt divas sekmīgām mācībām nepieciešamas
īpašības – zinātkāre un iztēles spējas. Šo savā pedagoģiskajā darbā
izkristalizējušos atziņu tikai apstiprināja kursu „Language Fun and Games:
Primary School Language Teaching” Maltā pasniedzēja Josianne Pisani,
kas ne tikai sniedza teorētisku ieskatu pirmsskolas un sākumskolas skolēnu
psiholoģiskajā raksturojumā, bet nerimstoši visu kursu garumā piedāvāja
daudz praktisku ideju, kā valodu mācīšanos padarīt aizraujošu šajā
vecumposmā.
Lūk, dažas atziņas, ar kurām padalīties ar kolēģiem un citiem
interesentiem:
Ja jūs mācības padarīsiet jaukas, bērns tās gaidīs ar prieku.
Bērniem patīk mācīties! Mācības ir patīkama, interesanta
nodarbošanās. Radiet apstākļus, kuros bērnam gribētos vingrināties. Tomēr
atcerieties – bērns jābaro ar jaunām zināšanām tādā ātrumā, kādu nosaka
viņa paša izsalkums. Ļaujiet viņam atvilkt elpu, ja viņš laiku pa laikam
novēršas no nodarbības, un viņa interese noteikti atjaunosies.
Sadaliet lielo šķērsli, kas biežāk ir psiholoģisks nekā fizisks, sīkos
solīšos. Viņa ticība saviem spēkiem vairosies, un viņš jaunajam ķersies klāt
ar prieku.

Bērns jābaro ar zināšanām tādā ātrumā, kādu nosaka viņa paša
izsalkums.
Bērna pasaule sākas ar viņu pašu un pamazām vēršas plašumā.
Vislabākos panākumus gūsiet, izmantojot rotaļas, vingrinājumus un
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uzdevumus, kas izkopj tikai nedaudz sarežģītākas iemaņas par tām, ko viņš
spēj pašreiz. Rotaļas vienmēr jābeidz ātrāk par brīdi, kad bērns pats to
gribētu darīt. Ievērojot šo nosacījumu, bērns vienmēr gribēs mācīties un
saglabās vēlēšanos uzzināt ko jaunu.
Radiet apstākļus, kuros bērnam būtu interesanti vingrināties jomā,
kas viņam nepadodas.
Izvairieties bērniem uzsvērt, ka viņš prot kaut ko sliktāk kā
pārējie. Sekmīgi skolotāji salīdzina bērna pašreizējos sasniegumus ar tiem,
kādi tie bija kādu brīdi iepriekš.
Bērni ir lepni par katru jaunu apgūtu iemaņu. Centieties bērnam
sagādāt lepnumu par paša padarīto darbiņu.
Jūs pareizi rīkosieties, ja bērnu paslavēsiet par pacietību un
pievērstas uzmanības noturību
(pabeigtu iesākto uzdevumu, kaut gan sākas kāda multene). Viņa
paša nākotnes labad bērns jāiemāca sevi motivēt nelielai ikdienas piepūlei.
Iemācot nedaudz piepūlēties, jūs viņu gatavojat sekmīgai pieaugušo dzīvei,
kur izdarīt darbu ir ikdienas nepieciešamība. Tā viņš krāj kapitālu vēlāk
nodrošinātai dzīvei. Tomēr jāievēro, ka motivācijai ir jāatbilst bērna
ideāliem, spriestspējai un dzīves pieredzei.
Bērnam patīk mācīties, bet, kamēr viņš vielu nav teicami apguvis,
viņam nepatīk pārbaudes.
Esiet pacietīgs! Māciet bērnu, līdz esat pārliecināts, ka viņš tēmu
ir apguvis. Tad dodiet viņam iespēju parādīt savas zināšanas, tādējādi jūs
nostiprināt viņā pārliecību par paša spējām. Neaizmirstiet, ka zināšanas var
pārbaudīt arī netieši.
Skolotājs, kurš pieņem un novērtē skolēnus tādus, kādi viņi
konkrētā brīdī ir, tic viņu spējām mācīties un attīstīties, skolotājs, kurš
pamana un novērtē bērnu centienus apgūt jaunas prasmes, pieļauj atšķirības
mācīšanās ātruma, pacietīguma, kārtīguma vai intereses ziņā, rada tādu
mācību vidi, kas palīdz veidot savstarpēju uzticību, nostiprina dabisko
mācību motivāciju.
Ieklausoties lektores teiktajā, tikai tika nostiprināta pārliecība, ka
ne tikai pirmsskolas vecumposmā, bet arī sākumskolas posmā vēl liela
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nozīme ir rotaļu metodei. Jautras spēles un darbošanās grupās un pāros,
sekmē skolēnu zināšanu nostiprināšanos.
Pedagogi, kas pievērsušies spēles kā metodes izmantošanai
mācību procesa, norāda uz šādām priekšrocībām, ko spēle rada:
- spēle atdzīvina mācību nodarbību (stundu),
- spēles laikā skolēni aktīvi iesaistās darbībā, kura kļūst
produktīvāka,
- spēles laikā veidojas savstarpējas uzticēšanās un labvēlības
atmosfēra klasē,
- spēles laikā skolēni spēj veikt daudz grūtākus un sarežģītākus
uzdevumus,
- spēles laikā formālā komunikācija (sazināšanās, saskarsme)
pārveidojas par personisko.
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Spēļu apraksti:
Iepazīšanās spēles:

Spēles ar bumbu, vai kādu mīkstu rotaļlietu – Kā Tevi
sauc? Kas Tev garšo? u.c. jautājumi atbilstoši vecumposmam.

Iepazīšanās spēle ar tualetes papīra rullīti – katram jānoplēš
no tualetes papīra rullīša tik loksnītes, cik viņam tajā brīdī gribās, tad uz
katras loksnītes jāuzraksta
kaut kas labs par sevi un
jāprezentē sevi. (šo spēli
pielāgoju pēdējā mācību
gada dienā audzināmajai
klasei, aicinot uz loksnītēm
sarakstīt tās labās lietas, kas
ar katru notikušas šajā
mācību gadā – skolēni ar
prieku to darīja)
Spēles dažādu maņu izmantošanai valodu apguvē:

Galda teniss – vārdu spēle. Dalībnieki sadalās pa pāriem.
Viens sēž uz krēsla, otrs dalībnieks stāv aizmugurē. Tie, kas sēž, sauc
skolotāja nosauktos vārdus (piem. par tēmu augļi, skolas lietas u.c.)
Aizmugurē stāvošais klausās, ja vārdi atkārtojas vai nezin, tad mainās
vietām. Sekmē prasmi uzmanīgi klausīties.

Noslēpumainie maisiņi. Maisiņā pēc taustes jāuzmin, kas ir
iekšā (atbilstoši apgūstamajai tēmai – dzīvnieki, skolas lietas u.c.) Sekmē
kinestētisko maņu pilnveidi.

Jautājumi un atbildes. Skolotājs uzdod jautājumu (piem.,
Do You like apples?), skolēni atbild. Tie, kuri atbild „Yes I do” ceļas kājās,
tie, kas atbild „ No I don’t” paliek sēžam. Lieliska iespēja, nostiprinot
prasmi veidot jautājumus un atbildes, izkustēties dinamiskajā pauzē.
Un citas spēles, kas palīdz apgūt valodas ar aizrautību:
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Atrodi kādu, kurš......Skolotāja ir sagatavojusi lapiņas ar
jautājumiem, izmantojot vārdiņus, ko skolēni zina. Katrs saņem vienu
jautājumu, viņa uzdevums ir atrast klasē cilvēku, kurš atbilst atbildei uz šo
jautājumu (piem., Do You like rabbits?, Do You like milk?) Pēc tam katrs
nolasa savu jautājumu un
atbildi.
(Ikvienu
aktivitāti
praktiski izmēģinājām kursu
laikā. Attēlā darba autore
kopā ar kolēģēm no Polijas
meklē
atbildes
uz
jautājumiem)

Muzikālās pildspalvas. Skan mūzika, spēles dalībnieki,
sadalījušies pa pāriem, padod pildspalvu viens otram, kad mūzika apklust,
tam, pie kā paliek pildspalva, uz lapas jāuzraksta vārdiņš par izvēlēto tēmu
vai skolotāja diktēto vārdiņu.

Briesmoņa zīmēšana. Skolotāja ir sagatavojusi vairākus
briesmoņu aprakstus, izmantojot zināmos vārdiņus (lieliski noder, apgūstot
tēmu par ķermeņa daļām). Skolēni sadalīti tik grupās, cik ir aprakstu.
Apraksti piestiprināti pie sienas. Viens no komandas pienāk, izlasa pirmo
teikumu, aiziet pie komandas, pasaka to, nākamais cenšas to uzzīmēt. Tad
nākamo teikumu lasa nākamais dalībnieks un cits atkal zīmē šo ķermeņa
daļu. Tā līdz briesmonis uzzīmēts. Katrai komandai beigās savs zīmējums
jāprezentē un jāpastāsta, ko ir uzzīmējuši.

Uzzīmē pēc apraksta! Skolēni sadalījusies pa pāriem.
Vienam no pāra ir zīmējums atbilstoši apgūstamajai tēmai, otram pāra
dalībniekam, neredzot zīmējumu,
pēc stāstītā jācenšas pēc iespējas
precīzi uzzīmēt, to, ko viņam stāsta.

Ceļosim!
Dalībnieki, sadalījušies pa pāriem,
raksta pēc iespējas vairāk vārdiņu,
ko viņi zina par tēmu – ceļojums.
Pēc signāla, pārtrauc rakstīt. Pāri
savstarpēji pārbauda viens otra
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uzrakstīto – vai šie vārdi atbilst tēmai. Uzvar tas pāries, kam vairāk pareizu
vārdiņu.
Kas Tu esi? Mēmais šovs – dalībnieki kopā uzdod jautājumu –
who are You? Tas, kurš stāv klases priekšā bez runāšanas cenšas atdarināt
to lietu, dzīvnieku, ko viņam uzdevis skolotājs vai spēles vadītājs.

Kas es esmu? Vienam no spēles dalībniekiem uz muguras
piesprauž lapiņu ar kādu multfilmu varoni vai citu pazīstamu personāžu.
Viņam ar jautājumu palīdzību jācenšas uzminēt, kas viņš ir. Jautājumi
jāuzdod tā, lai uz tiem varētu atbildēt ar „Jā” vai „Nē”.
Secinājumi:
Šie Erasmus + kursi palīdzēja:

Labāk saprast skolēnus un valodas mācību metodes,

Deva iespēju apgūt daudzas metodes, kā sekmēt skolēnu
motivāciju,°

Tā bija lieliska pieredzes apmaiņa ar grupas biedrenēm par
mācību metodēm dažādās valstīs,

Iespēja apgūt jaunas prasmes, kā izmantot IT, lai veicinātu
skolēnu motivāciju,

Dalīties pieredzē, iepazīstinot citus ar savām mācību
metodēm un mācīšanas stilu,

Papildināt angļu valodas zināšanas un prasmes.

Liels skolotājs – ne tas, kurš vienkārši nodod
zināšanas saviem skolniekiem, bet tas, kurš modina viņos
interesi par zināšanām un vēlmi tās iegūt patstāvīgi.
Skolotājs – tā ir aizdedzes svece, nevis degvielas vads.
/M. Dž. Berils/
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Dalība šajā projektā deva iespēju ne tikai apgūt daudz praktisku
ideju, bet tā bija arī lieliska iespēja iepazīt Maltu, tās bagāto
kultūrvēsturisko mantojumu. Man gribas ticēt, ka atgriežoties no kursiem,
es tiešām biju kā aizdedzes svece, kas ar jaunajām idejām un redzēto Maltā
spēju aizraut gan audzēkņus, gan kolēģus!
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Erasmus + kursi: “Radošums, inovācija, aktīvs
pilsoniskums un starpkultūru dialogs” Parīze (Francija)
Ināra Ločmele
Rugāju novada vidusskolas skolotāja
Mūsdienās ir svarīga inovācija, radošums, efektivitāte jeb
“zināšanu trijstūris”- izglītošanās - pētniecība - inovācija, kā arī
jauno mācīšanās metožu ieviešana. Šīm metodēm jābalstās uz
starpkultūru dialogu, aktīvu iesaistīšanos un starpnozaru pieeju,
jaunām vietām, kur izteikt savu aktīvu pilsoniskumu, jaunu horizontu
atvēršanu, lai šajā demokrātijas procesā turētos vietējā, nacionālajā,
Eiropas un starptautiskajā līmenī.
Svarīgi veicināt partnerību gan starp skolām, gan
uzņēmumiem, gan sabiedrībām. Vēstījums ir tāds, ka pēdējos gados
mēs esam pazaudējuši savu pārliecību par savas teritorijas
kontrolēšanu, kā arī mēs atbalstam migrācijas procesu, kas var
izjaukt mūsu teritoriju robežas un mainīt ģeogrāfiju. Šajā pārmaiņu
laikā ir svarīgi noturēt savu identitāti un tradīcijas.
Kursu laikā tika prezentēta efektīga mācību metode, kura
balstās uz pētniecību, darbību un mācīšanos. Kursu dalībniekiem tika
dota iespēja ceļot gan intelektuāli, gan emocionāli, citiem vārdiem
sakot, iepazīt veidu , kā pastāstīt ļoti emocionālo un savādo pieredzi
caur tekstiem un tēliem, it īpaši, tādās vietās kā Parīze, kura ir
Eiropas kultūras centrs.
Jaunā mācību metode un savādāka pieeja galvenokārt virza uz
jaunu viedokli un fokusējas uz kultūru mijiedarbību, tajā pašā laikā,
trenējot radošumu un dokumentēšanu, veicinot stipras saites starp
cilvēkiem. Šī metode ir svarīgs mācību līdzeklis gan satura, gan
zināšanu līmenī, gan apziņas ziņā, kas nosaka nosargāt kultūras
mantojumu savā valstī un pasaulē. Izmantojot šo metodi jāveic tādas
aktivitātes, kuras saistītas ar dažādības atzīšanu un saglabāšanu
izteiksmes dažādās formās, veicinot labāku savstarpējo saprašanos
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starp kultūrām un tautām, veicinot atvērtajam dialogam un
pārmaiņām, konfrontācijai un demokrātijai.
Pētniecība un darbība ir kļuvusi kā jaunās izglītības modeļa
metode ar mērķi ieviest pozitīvas izmaiņas izglītības struktūrā, kurā
mēs darbojamies. Šī metode balstās uz pieņēmumu, ka vajag
atteikties no striktiem rāmjiem izglītībā, radot tādas pieredzes, kas
centrētas uz personu, kura mācās un mēģina sasaistīt zināšanas ar
praksi, kurai vajag mācīties un ir vēlme saprast izglītošanas kvalitāti,
kas saistīta ar darba vidi, un kura ņem vērā personīgās vajadzības un
intereses.

Foto no Erasmus + kursiem Parīzē:
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ANGĻU VALODAS NODARBĪBU KONSPEKTS.
Nodarbību tēma: IEDVESMA (INSPIRATION)
Mērķauditorija: 10. klase
Nodarbību mērķi:
Mudināt skolēnus iepazīt pasaules un Latvijas
māksliniekus un to darbus.
Uzlabot prezentēšanas prasmes.
Uzlabot prasmi atrast un atlasīt vajadzīgo informāciju.
Attīstīt iztēli.
Mācīties strādāt komandā.
Paplašināt vārdu krājumu un zināšanas par attiecīgo
tēmu.
Nodarbību uzdevumi:
lasīt un runāt par mākslu un kultūru;
izteikt savu viedokli;
analizēt mākslas darbus;
atrast un atlasīt sev noderīgo informāciju;
radīt savu mākslas darbu un to prezentēt.
Nodarbībās plānotie sasniedzamie rezultāti:
Skolēniem būs iespēja diskutēt un izteikt savu viedokli par
mākslas darbiem, tiks dota iespēja dalīties ar savu pieredzi, kā arī tiks
dota iespēja iepazīt dažus pasaules un Latvijas māksliniekus un to
darbus. Skolēni šajās nodarbībās izmantos jaunās tehnoloģijas.
Nodarbību beigās skolēni paši izveidos savu mākslas darbu un
prezentēs to klases vai grupas priekšā, izmantojot iemācītās frāzes un
vārdus. Skolēni uzlabos savas prasmes lietot jaunās informāciju
komunikāciju tehnoloģijas.
Mācību metodes:
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Diskusija, kooperatīvā mācīšanās metode, darbs ar tekstu,
izpēte, jautājumi, projektu metode, demonstrēšana un stāstījums,
vizualizēšana, prāta vētra.
Mācību paņēmieni: grupu darbs
Nodarbību ilgums: 40x3 min.
Izmantotie materiāli:
Attēli ar aprakstiem (glezna, fotogrāfija, skulptūra), internets,
projektors, mobilais telefons vai fotoaparāts, dažādi vizuālās mākslas
materiāli.
Interneta resursi:
https://en.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
https://en.wikipedia.org/wiki/Annie_Leibovitz
https://en.wikipedia.org/wiki/Michelangelo
http://www.enchantedlearning.com/wordlist/art.shtml
https://www.goodreads.com/quotes

1. NODARBĪBAS GAITA:
Ievads. (10 min.) Nodarbību mērķa un veicamo uzdevumu
izklāsts. Skolotājs aicina skolēnus atbildēt uz jautājumiem,
izmantojot atslēgas vārdus, kuri tiek rādīti uz ekrāna.
Key words: art galleries, museums, contemporary art,
painting exhibitions, create sculptures, a sculptor, draw/paint
pictures, amazing, awful, inspiring, inspiration, original, a
photographer, an art installation… (mākslas galerijas, muzeji,
modernā māksla, gleznu izstādes, radīt skulptūras, tēlnieks,
zīmēt/gleznot attēlus, apbrīnojani, briesmīgi, iedvesmojoši,
iedvesma, oriģināli, fotogrāfs, mākslas instalācijas…)
Questions:
-Why do people attend exhibitions and museums? (Kāpēc
cilvēki apmeklē izstādes un muzejus?)
-Why should people attend exhibitions and museums? (Kāpēc
cilvēkiem vajadzētu apmeklēt izstādes un muzejus?)
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-Have you been to any exhibition or museum? (Vai jūs esiet
apmeklējuši kādu muzeju vai izstādi?)
- What did you like most? (Kas jums tur patika visvairāk?)
Seko skolēnu atbildes.
Skolotājs pastāsta, ka šodien tiks runāts par vizuālo mākslu:
glezniecību, fotogrāfiju, tēlniecību.
-Today we are going to talk about visual arts: painting,
photograpy, sculpture.
Nodarbības galvenā daļa. (20 min.) Skolēni tiek sadalīti 3
grupās (pa pieci skolēni vienā grupā).
Jau iepriekš tiek sagatavoti attēli ar gleznu, skulptūru vai
fotogrāfiju, uz kuru otrās puses ir informācija par mākslas darbu un
tā autoru.
1. attēls - glezna "Three Musicians"
Pablo Picasso (1881 – 1973) Spanish
painter, sculptor, ceramicist and poet who spent
most of his adult life in France. One of the
founders of Cubism and one of the most
influential and the greatest artists of the 20th
century. Abundant in artistic inspiration, Picasso
enjoyed worldly life to the full. He enjoyed a
string of mistresses, good food and wine. He died
at the age of 91.
“Three Musicians” is a large painting
measuring more than 2 meters wide and high. It is painted in the style of Synthetic
Cubism and gives the appearance of cut paper. Painting features a Harlequin
(clown), a Pierrot (pantomime), and a monk, who are generally believed to
represent Picasso.

2. attēls - skulptūra "Pietà"
Michelangelo (1475 – 1564) Italian
Renaissance sculptor, painter, poet and architect.
One of the most influential Western artists of all
time. His work demonstrated a blend of
psychological insight, physical realism and intensity
never before seen. Michelangelo was a brilliant man

48

of many talents. Michelangelo suffered from no false modesty and always felt
himself to be God’s Artist. He died after a short illness at the age of 88.
"Pietà" is impressive sculpture, housed in St. Peter's Basilica, Vatican
City. Sculpture features the body of Jesus placed on the lap of the Virgin Mary
after the savior’s crucifixion. It is a magnificent work because it balances the ideal
of the Renaissance Era with classical beauty evident in naturalism.

3. attēls - fotogrāfija "Leonardo DiCaprio with a Swan, 1997"
Annie Leibovitz (born in
1949)
American
photographer
renowned for her dramatic, quirky, and
iconic portraits of a great variety of
celebrities (musicians, sportspeople,
actors etc.). Her signature style is crisp
and well lighted. She began her career
as a staff photographer for the ‘Rolling
Stone’ magazine, after that - Vanity
Fair. She is the only woman to have held an exhibition at London’s National
Portrait Gallery. The award winning photographer is today considered to be among
the best portrait photographers in the U.S.
"Leonardo DiCaprio with a Swan" was photographed for Vanity Fair’s
January 1998 issue. The actor was just beginning to embrace his heartthrob status
with the release of Titanic a month prior.

Skolotājs aicina izlozēt attēlus.
-Choose your picture and join your group.
-Now we have got 3 groups: painting, photo, sculpture.
Skolotājs rosina skolēnus atbildēt uz jautājumiem un diskutēt
par dažiem jautājumiem. Jautājumi tiek iepriekš uzrakstīti un tiek
parādīti uz ekrāna. Kā arī katrai grupai tiek iedotas jau iepriekš
sagatavotas lapiņas ar frāzēm priekš diskusijas.

-Answer and discuss some questions using given phrases:
In my opinion…;
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It is really interesting because…;
For example…;
The main reason I like the…;
Another reason I like it…;
The reason for that…;
Take… for example….;
I don’t like…, because… etc.

-What can you see in the picture?(Ko jūs varat redzēt attēlā?)
-Guess the name of the artist? (Uzminiet, kas ir mākslinieks?)
-When and where was it created? (Kad un kur šis darbs tapa?)
-What is the message of this picture? (Ko autors grib pateikt
ar šo mākslas darbu?)
-Do you like it? Why yes/no? (Vai jums patīk šis darbs?
Kāpēc?)
Skolotājs vēro grupas un ieklausās to sarunās. Kad skolēni ir
beiguši savas diskusijas, skolotājs rosina paskatīties attēlu otrās puses
un aicina izlasīt un iztulkot informāciju gan par autoru, gan par
mākslas darbu.
-Now it is time to read and translate the given information on
the other side of the picture.
Skolēni lasa un tulko doto informāciju.
Skolotājs aicina vienu pārstāvi no grupas prezentēt savu
mākslas darbu.
-Give a short presentation of your picture, the artist and your
comments.
Seko skolēnu īsas prezentācijas un komentāri par mākslas
darbu.
Nobeigums. (10 min.) Skolotājs uzdod jautājumus.
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-How did you feel during the class? (Kā jūs jutāties
nodarbības laikā?)
-What did you get to know? (Ko jūs uzzinājāt?)
-How are you going to use this information and phrases? (Kā
jūs pielietosiet šo informāciju un frāzes turpmāk?)
Seko skolēnu atbildes.
Skolotājs uzdod mājas darbu katrai grupai atsevišķi un katram
skolēnam. Vieniem skolēniem atrast latviešu gleznotājus, otriem fotogrāfus, trešajiem - tēlniekus, kuri pārstāv vai tagad pārstāv
Latviju. Uz nākošo nodarbību katram skolēnam jāatnes attēls un
neliels apraksts par mākslas darbu un tā autoru.
-Now your hometask is to find a Latvian artist who presented
or presents Latvia in his/her works. Bring the chosen picture and
short information with you for the next class.
Skolotājs pateicas skolēniem par darbu stundā.
-Thank you for being active and interested in.
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2. NODARBĪBAS GAITA.
Ievads. (5 min.) Skolotājs rosina atbildēt uz jautājumiem:
-Who are the most famous painters, photographers, sculptors
in your country? (Kuri ir visslavenākie gleznotāji,fotogrāfi vai
tēlnieki tavā valstī?)
-Which of them is your favourite? (Kurš no viņiem ir tavs
mīļākais mākslinieks?)
-Why do you like his/her work? (Kāpēc tev patīk konkrētā
mākslinieka darbi?)
Skolēni atbild uz jautājumiem.
Tālāk seko nodarbībā veicamo uzdevumu izklāsts. Skolotājs
aicina skolēnus darboties tajās pašās grupās kā iepriekšējā nodarbībā.
-Join your group. At first in your groups everyone presents
his/her artist and his/her work, then choose one artist and his/her
work from the group. Next answer and discuss all questions on the
screen using known phrases and key words. Finally present your
artist and his/her work to the others giving the reason why you have
chosen exactly that one.
Darbojoties grupās skolēniem sākumā vajag pastāstīt par savu
mākslinieku un tā darbu, tad no visas grupas jāizvēlas viens
mākslinieks un tā darbs, tālāk jāatbild uz tiem pašiem jautājumiem
par mākslas darbu no 1. nodarbības (skat. 1.nod.), bet sarunā
jāizmanto atslēgas vārdi un frāzes no 1. nodarbības. Beigās viens
darbs ir jāprezentē pārējiem un jāatbild arī uz jautājumu - kāpēc tieši
to mākslinieku un darbu izvēlējās.
Nodarbības galvenā daļa. (20 min.) Skolēnu stāstījumi. (10
min.) Grupu prezentācijas. (10 min.) Skolotājs vēro darbu un
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pamudina skolēnus darboties uzdodot jautājumus par viņu izvēlēto
mākslas darbu. Skolotājs pateicas par skolēnu darbu.
Nobeigums. (15 min.) Skolotājs rosina skolēnus padomāt un
dalīties savās domās par jautājumu: ko iedvesmojošu jūs gleznotu vai
fotografētu, vai veidotu par savu dzimto novadu, pilsētu vai ciematu?
Iztēlojieties, ka jūs esiet mākslinieki- Ko jūs vēlētos ar savu mākslas
darbu vēstīt pasaulei?
-What would you paint or make or take pictures of your
county or village, if you were an artist? - What would you like to say
to the World with your artwork?
Skolēni nāk klajā ar dažādām idejām, kuras tiek pierakstītas
uz tāfeles. (5 min.)
-Now go and work in your groups again and choose the best
idea for your group.
Tālāk skolotājs rosina darboties grupās un izlemt ,kura ideja ir
vislabākā priekš katras darba grupas. (10 min.)
-When your group is ready, make a script of your work and
decide what the message is or why exactly this or that idea has been
chosen to present your native village, county, town, city.
Pēdējais nodarbības uzdevums ir veidot piezīmes vai skices
savam grupas mākslas darbam un padomāt, ko ar šo darbu mēs
gribam pavēstīt un parādīt pasaulei.
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3. NODARBĪBAS GAITA.
Ievads. (5 min.) Veicamo uzdevumu izklāsts. Skolēni tiek
aicināti pabeigt savas skices un tad pa savām grupām attiecīgi radīt
mākslas darbu, ko beigās jāprezentē citu skolēnu priekšā. Pēc tam
skolēni tiek mudināti aprakstīt savu darbu: kāpēc tieši tāds, kur, kad
tas radās un kādu vēstījumu tas pauž.
-Finish your scripts in your groups.Then create it. Write why
this or that you have chosen. When and where it was made. What
kind of message it gives to the world.
Nodarbības galvenā daļa. (25 min.) Mākslas darbu radīšana.
Skolotājs jau iepriekš ir vienojies ar pārējiem kolēģiem par
telpu un līdzekļu izmantošanu vai asistēšanu. (Vizuālās mākslas
kabinets, datorklase u.c.)
Skolēni tiek aicināti padomāt par pienākumu sadali grupā,
piemēram, mākslinieki, dokumentētāji, prezentētāji u.c.
-You can choose your roles in your groups, for example,
being artists, assistants, writers or presenters.
Skolotājs vēro, atbalsta un sniedz palīdzību nepieciešamajā
brīdī.
Nobeigums. (10 min.) Skolotājs mudina sākt darbu
prezentāciju.
-It is time to present your painting, sculpture or photo.
Skolēni prezentē savus darbus.
Skolotājs pateicas visiem skolēniem par padarīto darbu.
Grupas savus darbus izliek klasē vienuviet publiskai apskatei.
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Skolotājs jau iepriekš ir sagatavojis dažādu mākslinieku
atziņas uz tāfeles vai uz ekrāna un rosina skolēnus izvēlēties sev
tīkamāko.
“A man paints with his brains and not with his hands” ―
Michelangelo
“Art washes away from the soul the dust of everyday life.” ―
Pablo Picasso
“The camera makes you forget you're there. It's not like you are
hiding but you forget, you are just looking so much.” – Annie Leibovitz
“Every block of stone has a statue inside it and it is the task of the
sculptor to discover it.” ― Michelangelo
“I'm more interested in being good than being famous.” – Annie
Leibovitz
“Everything you can imagine is real.” ― Pablo Picasso

Komentāri:
Šīs nodarbības var variēt kopā ar mācību ekskursijām, kuru
laikā skolēni dodas uz muzejiem un izstādēm. Skolēni var meklēt
informāciju ne tikai internetā, bet arī vietējos muzejos vai
izbraukuma izstādēs.
Nodarbībās tiek nodrošināta starppriekšmetu saikne: vēsture,
ģeogrāfija, vizuālā māksla, datorzinības, profesionālā orientēšanās
u.c.
Šos radītos mākslas darbus var izmantot sava novada, ciemata
vai pilsētas prezentācijās.
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Krāsu-formu loto „LIEC TO SAVĀ VIETĀ!”
Inga Garā
Rugāju novada vidusskolas skolotāja
2015. gada oktobrī autore iesaistījās Erasmus+ projektā
„Rīcības metožu pielietošana ar mērķi uzlabot motivāciju un mācību
vides kvalitāti” Horvātijā, kurā guva vērtīgas atziņas un ierosmes
turpmākajam darbam, sevišķi pirmsskolas vidē, matemātikas
nodarbībās. Šajā metodiskajā izstrādnē varēs aplūkot gan konkrēto
izveidoto didaktisko loto, gan vispārīgus ieteikumus pirmsskolas
bērnu aktivizēšanai nodarbībās, dinamiskajām pauzēm. Tieši spēle ir
tā, kas cilvēku atbrīvo, attīsta maņas, radošumu, tāpēc tā kā metode
jāizmanto iespējami bieži, sevišķi nodarbībās ar pirmsskolas vecuma
bērniem.
Metodiskās izstrādnes aktualitāte un nepieciešamības
pamatojums: autore vēlas dalīties kursos gūtajās zināšanās,
nodrošinot pieejamu, izmantojamu materiālu. Tā kā kursi deva
iespēju satikt citus kolēģus ārvalstīs, radās nepieciešamība uzņemto
informāciju, ieteikumus apkopot tālākai izmantošanai.
Metodiskās izstrādnes mērķis: izveidot bērniem didaktisko
rotaļu nodarbību vai ārpusnodarbību izmantošanai, lai nostiprinātu
matemātiskos priekšstatus, attīstītu savstarpējās saskarsmes prasmes,
darbojoties grupā.
Metodiskās izstrādnes uzdevumi:
1. Izgatavot praktiski pielietojamu didaktisko spēli bērniem.
2. Apkopot Erasmus+ kursos gūtās atziņas un idejas.
3. Iepazīstināt kolēģus ar kursos gūto pieredzi.
Izstrādnes īstenošanas laiks ir turpmākais mācību gads pēc
kursu apmeklēšanas, bet pieredze, idejas un ierosmes noderēs vēl tālā
nākotnes perspektīvā. Mērķauditorija izstrādātajai spēlei būs
pirmsskolas vecuma bērni, bet pašas metodiskās izstrādnes
mērķauditorija – jebkura mācību priekšmeta pedagogi, jo apgūtas
metodes var adaptēt ikvienā mācību stundā.
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DIDAKTISKĀS SPĒLES „LIEC TO SAVĀ VIETĀ”
APRAKSTS









Šī spēle veidota, lai ne tikai nostiprinātu matemātiskos
priekšstatus, bet arī krāsu apguves nostiprināšanā, sociālo iemaņu
attīstīšanā. Spēle nodrošina secīgu darbošanos grupā, ar tās palīdzību
bērnam var mācīt saudzīgu attieksmi pret materiālām vērtībām,
spēles laikā glabājot un sargājot sev piešķirto īpašumu. Tās
izveidošanu ierosinājusi kursos rastā iedvesma un idejas.
Spēles noteikumi:
Spēles dalībnieki izvietojušies aplī, loto atrodas centrā.
Katram krāsu-formu loto dalībniekam tiek izdalīts noteikts skaits
krāsainu papīra figūriņu.
Izvēlētā vai nejaušā secībā pulksteņrādītāja virzienā katru reizi,
izvēloties vienu no gabaliņiem, jāatrod tam paredzētā vieta uz loto,
kas atbilst krāsas un formas kategorijās.
Ja
dalībniekam
rodas
grūtības, izdarot gājienu,
audzinātāja (un citi spēles
dalībnieki) palīdz, paskaidro.
Uzvarētāji spēlē ir visi tajā
brīdī, kad rokās nevienam
vairs nav neviena spēles
gabaliņa.
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VISPĀRĪGIE IETEIKUMI, IDEJAS
NODARBĪBĀM/MĀCĪBU STUNDĀM
 Lai atrastu partneri rotaļai pāros vai
kādam citam mērķim (piemēram,
pirmsskolā – lai dotos pastaigā), to
izvēlas pēc līdzīgām roku līnijām. Attēlā
skatīt, kā to darīja kolēģi no Lietuvas.
 Pirms
nodarbības/mācību
stundas
pedagogs atskaņo fonā atbilstošu
mūziku. Tā pozitīvi noskaņo darbam, attīsta
radošo un kognitīvo funkciju. Var veikt
eksperimentu – stundas beigās pajautāt
bērniem, kāda mūzika pirms stundas ir
skanējusi. Diez vai tiks dzirdēta atbilde,
tomēr pozitīvais efekts būs jūtams.
 Dažādos veidos var iesaistīt metamo kauliņu. Piemēram, katram
aplīšu skaitam izvēloties vienu tēmu, par ko stāstīt (emocijas –
kad pēdējo reizi jutos priecīgs/bēdīgs/dusmīgs/izjutu
bailes/mīlēts/izjutu kaunu). Mazākiem bērniem var katram
aplīšu skaitam izdomāt darbību (1 – pietupties,
2 – palēkties, 3 – apskriet apli utt.).
 Vērtējumu par kādu tēmu, lietu, darbību var
noteikt ar pirkstu pacelšanu gaisu – jo vairāk
pirkstus paceļ, jo augstāks vērtējums.
 Darbs grupās/pāros – katra grupa saņem
attēlu ar kādu ciparu, šis cipars ir jāattēlo.
Tāpat var attēlot arī figūras.
 Uz grīdas izvieto pastkartes/kartītes ar
dažādiem attēliem. Katrs iespējami ātrāk
izvēlas vienu un paskaidro savu izvēli,
savas tā brīža sajūtas. Pētot attēlu, var
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secināt, kāda noskaņa un emocijas pārņēma kursos.
 Darbam ar vecākiem – katram jāizvēlas viens dzīvnieka attēls un
jānosauc līdzība ar savu bērnu (mīļš kā lācītis, ātrs kā vilks, čakls kā
vāvere utt.)
 Atziņa: „Visas emocijas ir labas, ne visa veida uzvedība ir

laba.” /Pasniedzēja Ulla Salomaki, 6.10.2015./
 Attēli ar dabas skatiem, kurus grupās attēlo ķermeniski, ar skaņu.
 Lai atbrīvotu sejas muskulatūru un
izsmietos, var izmantot rotaļu
„Monstra sejas padošana”. Dalībnieki
aplī. Pirmais izdomā un attēlo
jebkādu smieklīgu grimasi un
„padod” to nākamajam aplī, kurš
sākotnēji attēlo „padoto” grimasi, bet
pēc tam rāda pats savu un „nodod”
nākošajam spēles dalībniekam. Attēlā skatāma izstrādnes autores
„monstra seja”.
 Galdus telpā apklāj ar tapetēm,
uzliek uz tiem kaut ko pēc iespējām,
izveidojot „kafejnīcu”. Uz galdiem
var pierakstīt idejas, mācību vielas
atkārtojumu, zīmēt utt.
 Meklēt skolā/pirmsskolā jebko, kas
atgādina smaidīgu seju, fotografēt to
un izveidot kolāžu.
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SECINĀJUMI
1. Kursi „Rīcības
metožu pielietošana ar
mērķi
uzlabot
motivāciju un mācību
vides kvalitāti” radīja
iedvesmu, stimulu un
motivāciju darboties
inovatīvi,
meklēt
jaunas iespējas īstenot
idejas un nodrošināt
skolēniem
citādas
nodarbības/mācību
stundas.
2. Metodiskās izstrādnes ietvaros izveidotā didaktiskā spēle „Liec to
savā vietā” ir pirmsskolas bērnu iecienīta gan nodarbībās, gan ārpus
tām, kā arī caur to mācību gada laikā tika realizēta matemātisko
priekšstatu nostiprināšana.
3. Izstrādnes mērķis tika īstenots, un kursos gūtā pieredze, idejas, kā
arī jaunas pieejas tika izklāstītas citiem pedagogiem.

Komandā ir spēks!
(4.10.-11.10.2015.)
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HEALTHY TEACHERS - HEALTHY SCHOOL!
Paņēmieni skolotāju un skolas aktivitātes paaugstināšanai,
skolotāju motivācijas un labsajūtas paaugstināšanai – Erasmus+
kursi Spānijā
Vija Lancmane
Rugāju novada vidusskolas skolotāja
Mūsdienu sabiedrības tendences rosina visai skolai (skolotājiem,
skolēniem, darbiniekiem) domāt veselīgāk. Kursu laikā skolotāji
apgūst jaunus veidus, kā rūpēties par savu veselību, kā iegūt vairāk
enerģijas, lai strādātu par skolotāju, kā attīstīt jaunas idejas darbam
klasē un dažādos skolu sadarbības projektos.
Pedagogam svarīgi zināt savas
fiziskās veselības,
kognitīvo un emocionālo procesu,
vajadzību un motivācijas,
Es-koncepcijas,
uzvedības,
psiholoģisko problēmu
būtību un attīstības īpatnības attiecīgajā vecumā;
izprast
attieksmi pret skolēniem, vecākiem, kolēģiem un pašam pret
sevi,
apmierinātības līmeni ar savu profesionālo darbību un dzīvi
kopumā,
saistību starp ieguldījumiem un sasniegumiem savā dzīvē,
esošās profesionālās un personīgās problēmas un to
iespējamos cēloņus,
fiziskās un garīgās veselības uzturēšanas nozīmīgumu un
iespējas,
profesionālās izaugsmes nepieciešamību;
61

prast
uzņemties atbildību par savu profesionālo darbību un tās
rezultātiem,
uzturēt savu fizisko un garīgo veselību,
vadīt un kontrolēt savas emocijas, runu un uzvedību,
formulēt savas personīgās un profesionālās problēmas,
izskaidrot to cēloņus un rast risinājumus,
sniegt sev psiholoģisko atbalstu, nepieciešamības gadījumā
meklēt tuvu cilvēku un speciālistu palīdzību,
gūt prieku un gandarījumu no savas profesionālās darbības,
plānot profesionālo karjeru, veicināt savu profesionālo
izaugsmi,
plānot savu laiku un būt tā noteicējam,
ievērot ētikas normas savstarpējās attiecībās ar skolēniem un
kolēģiem, izsakoties par viņu personībām vai vērtējot viņu
darbības rezultātus.
Galvenās stresa pārvarēšanas stratēģijas :
Runāt par savām emocijām un pārdzīvojumiem ar uzticamiem
cilvēkiem.
„Izlādēt” negatīvās emocijas sportojot, fiziski strādājot,
peldoties, ejot pirtī, zīmējot.
Vairāk jokot un smieties, pēc iespējas vairāk izvēloties jautru
un optimistisku cilvēku sabiedrību.
Veidot pozitīvu attieksmi pret sevi, pārliecību par savām
personīgajām īpašībām un profesionālo kompetenci,
atceroties sasniegumus un analizējot savus veiksmes stāstus.
Ievērot strādāšanas un atpūtas robežas. Veselīga atpūta ir
nepieciešama, lai jūs pēc iespējas labāk veiktu savus darba un
ģimenes pienākumus.
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Veidot pozitīvu attieksmi pret apkārtējo vidi un cilvēkiem.
Mēģināt skolēnos un kolēģos vairāk saskatīt pozitīvo, bet
dabā un mākslā – skaisto. Runājiet par savām pozitīvajām
izjūtām un labo citos cilvēkos.
. Fiziskās aktivitātes veicina ne tikai fizisko labsajūtu, bet arī
psihisko labsajūtu. Harmoniska nodarbība, kas apvieno tonizējošo
muskuļu stiepšanās vingrinājumus rada efektīvu rezultātu.. Aktīva
nodarbība atbrīvo uzkrāto enerģiju, apvieno sevī fizisko un
psiholoģisko treniņu, kā arī ļauj atslābināties un izbaudīt plašu
emociju spektru.

Foto www.rugaji.lv
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