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ERASMUS+ projekts “Jaunas zināšanas izglītības pārmaiņām” 

(LĪGUMA NUMURS – 2020-1-LV01-KA101-077362) 

Profesionālās pilnveides kursi “Sustainability Education – how can we save the planet 

Earth”  

ERASMUS+ K101 projekts “Jaunas zināšanas izglītības pārmaiņām” risina trīs galvenās 

tēmas: 

• Izglītības kvalitātes nodrošināšana kā virsmērķis visām projekta aktivitātēm un 

materiāliem 

• Pamatkompetenču uzlabošana matemātikā, lasītprasmē un rakstītprasmē. 

Lasītprasme kā jēgpilna teksta izpratne ir atslēga faktiski visu daudzveidīgo mācību 

uzdevumu izpildei. 

 Rakstītprasme ietver sevī prasmi formulēt domu, pareizi lietot jēdzienus, ievērot 

rakstīšanas kultūru gan dzimtajā valodā, gan svešvalodās, ieskaitot arī IT nepieciešamās 

rakstītprasmes.  

Matemātikas kompetences nozīmē prasmi izmantot matemātiku gan kā resursu loģiskās 

domāšanas attīstīšanā, gan kā līdzekli praktisku uzdevumu un aprēķinu veikšanā  

• Vides un klimata izmaiņu tēma. Tās ietveros veidojas  izpratne un zināšanas par 

notiekošajiem procesiem lokālā un globālā kontekstā, savas rīcības izvērtēšana un gatavība 

rīkoties vides labā.  

Madliena nav izolēta maza vieta, bet klimata un vides procesu kontekstā tā ir daļa no 

globālām klimata pārmaiņām un vides kvalitātes likumsakarībām. Šī tēma dod 

daudzveidīgas iespējas skolēnu pētnieciskajam darbam un aktivitātēm vides procesu 

izpratnei un vides kvalitātes saglabāšanai vai uzlabošanai. 

Projekta darba grupa – koleģiāla vienošanās par plāniem gan šajā projektā, gan tupmākajos 

starptautiskajos projektos Erasmus+ platformā. 

Darba grupa veic skolas darba analīzi, iepazīstas Eiropas izglītības plāna nostādnēm, ar 

starptautiskās sadarbības iespējām, paplašina savas zināšanas par projektu veidošanu un 

iesniegšanu dažādos VIAA organizētajos semināros un EK dokumentos. Tiek apzinātas skolas 

pedagogu tālākizglītības vajadzības un notiek vienošanās par iesniedzamā projekta platformu un 

tēmu. Darba grupu vada projekta koordinators. Projekta vadītāja pārstāv STEM mācību 

priekšmetus – matemātiku un informātiku/ datoriku. Ir liela pieredze gan vietējos, gan 

starptautiskos vides izglītības projektos, piedalījusies vairākos starptautiskos vides izglītības 

kongresos un konferencēs – Lietuvā, Marokā, Kanādā, Somijā un Īrijā. Projekta darba grupā aktīvi 
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piedalās bioloģijas, ģeogrāfijas un angļu valodas skolotāja ar lielu starptautisku pieredzi izglītības 

jautājumos.  

Darba grupā piedalās arī sadarbības pedagogs no sākumskolas posma un pedagogs no 

pamata un vidējās izglītības posma. Tas dod iespēju saskatīt vajadzības un problēmas dažādu klašu 

grupās un mācību priekšmetu jomās. 

Mobilitātes dalībnieku izvēli nosaka Skolas Eiropas attīstības plānā izvirzītie mērķi. 

Iesaistot pedagogus mobilitātes aktivitātēs, ir ņemtas vērā pedagogu profesionālās kvalitātes 

īpašības, komunikācijas un valodu prasmes, kā arī ieguldījums daudzveidīgā darbā ar skolēniem 

un produktīvā sadarbībā ar skolotājiem, kā arī pedagoga iepriekšējā dalība labas prakses 

popularizēšanā. Šie bija galvenie kritēriji dalībnieku izvēlei un tika ņemts vērā arī tas apstāklis, ka 

uzsākot dalību Eiropas projektos, lietderīgi ir to sākt pedagogiem, kam ir šādu projektu iepriekšējā 

pieredze. Atbilstoši kursu tēmai, abi pedagogi pārstāv STEM jomas atšķirīgus mācību 

priekšmetus. Šāda dalībnieku izvēle radīja pārliecību, ka kursos apgūtais tiks veiksmīgi izmantots 

tiešajā darbā ar skolēniem un pilnveidos skolas metodisko nodrošinājumu. 

Kopumā dalībnieku izvēle ir diezgan sarežģīts process, jo ir jāsaskaņo skolas attīstības 

vajadzības un pedagogu vēlmes un gatavība dot savu ieguldījumu skolas izaugsmei, izmantojot 

Eiropas izglītības iespējas. Profesionālās pilnveides kursi ārvalstīs ir izaicinājums ikvienam 

pedagogam, ko var ierobežot dažādi apstākļi un nepietiekamas svešvalodu prasmes. Tika veikta 

paplašināta personāla anketēšana, kur pedagogiem bija iespēja izteikt savas tālākizglītošanās 

vajadzības un tas ļāva veidot tālākizglītības tēmu plānošanu Erasmus+ akreditācijas nākamo gadu 

mobilitātes pieteikumiem. 

 

Baltijas un Ziemeļvalstu dimensija Madlienas vidusskolas starptautiskajā sadarbībā 

 Veidojot Madlienas vidusskolas starptautiskās sadarbības vīzijas, noteicošais ir pieredzes 

vēsturiskais aspekts, jo tieši Ziemeļvalstīs 90-tajos gados ir gūta nozīmīga izglītības pieredze. 

Ziemeļvalstis Baltijas neatkarības pirmajos gados bija ļoti atvērtas un atbalstošas Baltijas valstīm. 

Ar kaimiņavalstīm Lietuvu un Igauniju saista daudzu gadu garumā sadarbība tūrisma ziņā, tas arī 

veicināja arī izglītības projektu attīstīšanu. 

 ERASMUS+ projekta koordinatoram ir ilggadīga projektu pieredze sadarbībā ar Dāniju, 

Zviedriju, Somiju, Norvēģiju un Islandi. Tā ir sadarbība gan skolu projektos, gan arī pieaugušo 

izglītībā. Tie, galvenokārt, bija Nordplus projekti, visvairāk veltīti vides izglītības tēmām, gan arī 

kultūrvēstures un bioekonomikas tematiem. 

 Otrs iemesls šādai sadarbības ģeogrāfijai ir izpratne par to, kā mēs ar savu praktisko 

darbību izprotam un ietekmējam klimata pārmaiņas. Ceļot tuvākā attālumā vienmēr ir videi 
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draudzīgāk un ilgtspējīgāk nekā ceļojot cauri visai Eiropai, varbūt izņemot tikai tādus projektus, 

kas ir saistīti ar konkrētas valsts kultūrvēstures pētījumiem. 

 

Mobilitātes - profesionālās pilnveides kursu “Sustainability Education – how can we 

save the Planet Earth?” analīze 

Pedagogu tālākizglītības kursi notika izglītības centrā Edukarjala (www.edukarjala.com) 

Joensu pilsētā no 3.10.2020. - 7.10.2020.) (Pielikums nr. 1) 

Joensu ir Ziemeļkarēlijas reģiona centrs un tas ir vistālāk austrumos esošais ES valstu 

reģionālais centrs, reģiona austrumos ir robeža ar Krieviju. Ziemeļkarēlijai ir raksturīga neskarta 

daba, daudzie ezeri, meži un labi attīstīta infrastruktūra. Ainava izskatās kalnaina, kaut gan 

redzamo klinšu pauguru augstums ir ap 300 m, tomēr atsegtais granīta pamatklintājs rada kalnu 

iespaidu. Ziemeļkarēlija ir somu eposa “Kalevala” dzimtene. 

Piecu dienu kursu saturs sniedza gan teorētiskas zināšanas un labas prakses piemērus, gan 

arī iepazīstināja ar to, kā vidi izmanto ilgtspējības mācīšanā. Tas attiecas gan uz dabas vidi, gan 

pilsētvidi, gan skolas iekšējo vidi. 

Kursu dalībnieki tika iepazīstināti ar divu Joensu skolu darbu. Uz šo skolu darbības 

piemēra varēja iepazīties ar Somijas izglītības sistēmu. 

Izglītībai par ilgtspējību Somijas izglītības standartā ir septiņi mērķi, bet tie nav atsevišķi 

priekšmeti, tos īsteno ikviens skolotājs. Katram gadam skolas izstrādā darbības programmu un 

apmeklētajās skolās darbojās šādi virzieni: 

o Enerģijas taupīšana, ko nodrošina automātiska gaismas ieslēgšanās, ja telpā ienāk 

cilvēki 

o Atkritumu šķirošana ar visur skolā ērti izvietotiem konteineriem 

o Pāreja uz e-grāmatām 

o Veģetārā ēdienkarte vienu dienu nedēļā 

o Līdzdalība starptautiskajos  vides projektos (ENO, Ekoskolas 

Pirmā skola bija Joensu vidusskola ar senu izglītības vēsturi. Skolas ēkas vecā daļa 

pārbūvēta atbilstoši somu arhitektūras filosofijai un labi saskan ar skolas jauno daļu. Somijas 

arhitektūras principi ir estētika, funkcionalitāte un vienkāršība, to visu labi varēja redzēt skolas 

telpās un apkārtnē. 

Vidusskolai ir augsti mācību rādītāji, daudzveidīgas skolēnu attīstības iespējas un 

pārdomāti apstākļi darbam skolēniem un pedagogiem. Skolā ir funkcionāla un estētiska vide, labi 

izstrādāta zaļā dzīvesveida popularizēšana un īstenošana. Ērtas iespējas veikt atkritumu šķirošanu, 

precīza informācija par videi draudzīgu rīcību. Atkritumu tvertnes estētiski iekļaujas skolas telpu 
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vidē. Telpu izvietojums un noformējums kliedē ierastu stereotipu par skolu garajiem gaiteņiem un 

vienveidību. 

Otra rīcība par zaļo dzīvesveidu ir enerģijas taupīšanas iespējas. Tas nozīmē, ka apkure 

tiek regulēta atkarībā no laika apstākļiem un telpu izmantošanas. Gaismas ieslēgšanu un izslēgšanu 

regulē sensori, kas ieslēdz apgaismojumu, ja tas ir nepieciešams tikai tad, ja telpā ir cilvēki un arī 

precīzi uz vietu, kur tiek strādāts. 

Tas novērš enerģijas lieku patēriņu brīvdienās un laikā, kad kādu telpu neizmanto. Sensoru 

aprīkojums izmaksā daudz, bet pilsētas pašvaldība to atbalsta, jo jau turpmākajos gados tas 

attaisnojas apkures un elektrības izdevumos. Skola uzskata, ka enerģijas taupīšana un klimata 

izmaiņu ietekmes mazināšana ir praktiski jāmāca skolā ar modernām tehnoloģijām.  

Vēl skola savu zaļo domāšanu attīsta ar to, ka vienu dienu nedēļā ir veģetārās pusdienas, 

ar domu, ka nākamajos gados veģetārās pusdienas būs vairākas dienas. Tā ir skolēnu un pedagogu 

ikdienas ieradumu maiņa, un tikai tādā veidā katrs var dot praktisku ieguldījumu klimata izmaiņu 

mazināšanā. 

Citu pieeju izglītībai varēja mācīties otrajā skolā, kuras apmeklējums ietilpa kursu 

programā. Skola izglīto 7.-9. klases skolēnus un tajā ir labi izstrādāta un īstenota atbalsta 

programma skolēniem ar mācīšanās un arī uzvedības problēmām. Skola darbojas ar trīs līmeņu 

atbalsta sistēmu skolēniem. 

Skolas mācību process ir ļoti daudzveidīgs, kas ietver gan iekļaujošo izglītību visai klasei, 

gan darbu ar mazām skolēnu grupām vai atsevišķiem skolēniem, kam ir nepieciešams atbalsts, lai 

sasniegtu katram iespējamos rezultātus. Pieeja ir ļoti elastīga, skolēni no grupas vai individuālā 

darba, pārvarot problēmas, var atgriezties kopējā klases darbā. Īpaši tiek uzsvērta sadarbība ar 

ģimenēm, atbalstu dod pašvaldības, skolai ir plašs atbalsta personāls un speciālās izglītības 

pedagogi. Izglītības saturā nozīmīgu vietu ieņem dzīves prasmju apguve, ko līdzās mājas 

ekonomikai sniedz iespējas darboties mūzikā, mākslā, drāmā, sportā. 

Abās skolās daudz āra nodarbības un arī ārpusstundu nodarbību, kas notiek Joensu 

pilsētvidē vai tuvākā un tālākā apkārtnē. 

Kursu laikā bija iespēja iepazīties ar plašu izglītības programmu, ko skolām sniedz 

Ziemeļkarēlijas muzejs, kas atrodas Joensu pilsētā. Muzeja materiāli ļoti uzsver to, kā Somija 

izveidojās par ekonomiski stipru un demokrātisku valsti. Neatkarīgas valsts vēsture Somijai ir 

tikpat gara kā Latvijai, arī lielās kaimiņvalstis, kas ietekmēja abu valstu vēsturi, ir tās pašas – 

Zviedrija un Krievija. Visās ekspozīcijās un arī skolām paredzētajos materiālos ir īpaši akcentēts, 

kā Somija veidoja visas nacionālās saimniecības nozares, kā atbalstīja somu ražojumus un kā 

veicināja izglītošanos. 
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Somijas skolās ārpusstundu izglītībai prasmīgi izmanto vietējo vidi, mežus, ezerus, kalnus. 

Sadarbībā ar skolām iesaistās uzņēmēji, īpaši saistībā ar mežsaimniecību, un lauksaimnieki, kas 

popularizē vietēji ražoto produktu ekonomiskās un globālās ietekmes. Tūrisma organizācijas un 

dabas aizsardzības iestādes paplašina skolēnu iespējas āra nodarbībām. Ziemeļkarēlijā atrodas 

Koli nacionālais parks, kurā notika viena no kursu dienām. 

Koli kalnainais reljefs ir ideāla vieta pārgājieniem, novērojumiem un pētnieciskiem 

darbiem. Šīs iespējas papildina daudzveidīgais izglītības materiāls, kas ir nacionālā parka 

informatīvajā centrā, kur praktisku dabas iepazīšanu papildina ar interaktīviem tehnoloģiju 

materāliem. Nacionālā parka informatīvajos materiālos ir ļoti uzsvērtas cilvēka attiecības ar šo 

savdabīgo ekosistēmu, ar līdzsvara saglabāšanas ceļiem un nepieciešamību. Ziemeļu daba būtiski 

atšķiras no mērenās joslas vai dienvidu dabas – te viss aug ļoti lēni un tāpēc cilvēka nesaprātīga 

ietekme saglabājas gadu simtos. 

Jāsaka, ka arī Latvijā ir ļoti daudz iespēju izmantot muzeju piedāvājumus un daudzveidīgas 

izziņas darbības nacionālajos parkos. 

Visos kursu pasākumos un norises vietās varēja skaidri nolasīt, kā izglītībā un 

saimieciskajā darbībā tiek veidota izpratne par ilgtspējīgu attīstību un kā tā prakstiski tiek īstenota 

dzīvē. Tas nodrošina pieeju, ka dabas resursi ir jāizmanto saprātīgi, jānodrošina to atjaunošanās, 

un šai pieejai atslēgas vārds ir izglītošana. 

Viena no Somijas izglītības līmeņa kvalitātēm ir pedagogu profesionāla kvalifikācija un 

neatkarība. Valstij ir augsti kritēriji skolotāju izglītošanā un sagatavošanā darbam skolās, liels 

konkurss pedagoģijas programmās universitātēs un laba akadēmiskā izglītība. Lai kļūtu par 

pedagogu vidusskolā, universitātē vienu gadu ir jāmācās izvēlētais priekšmets kā zinātne un tikai 

tad var kandidēt uzņemšanai pedagogu studijās. Par vidusskolas skolotāju var strādāt tikai tad, ja 

ir iegūts maģistra grāds. Algu sistēma ir motivējoša mācīties un strādāt par skolotāju un tāpēc 

Somijas skolās pedagogu vidū ir dzimumu līdzsvars, kas noteikti ietekmē skolas dzīvi un mācību 

procesu. 

Izglītība ir valstiska vērtība. Tas palīdz iedzīvotājiem apzināties savas valsts izaugsmi un 

arī izaicinājumus, ņemot vērā Somijas dabas apstākļu krasās atšķirības starp ziemeļiem un 

dienvidiem, kā arī ģeopolitisko situāciju, jo Somijas garākā sauszemes robeža ir ar Krieviju. Uz 

valsts neatkarīgu attīstību vērstā politika ļāva pārvarēt ekonomisko krīzi 90-os gados, kad sabruka 

Padomju Savienība. 

Pašapzinīga neatkarība izglītībā, kultūrā un sainmiecībā nav izolēšanās no globālām 

problēmām un sadarbības iespējām, tā ir savu vērtību apzināšanās, apgūšana un izmantošana. 
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Somijas izglītības sistēma saprot, ka iepriekšējās reformas, kas parādīja Somijas augstos 

rādītājus izglītībā, nav uz visiem laikiem, tāpēc tagad tiek vērtēts sasniegtais un problēmas, lai 

dotu jaunu pamatu izglītības attīstīšanai jaunā kvalitātē. 

Varbūt tieši izvērtēšana ir tas posms, kas visvairāk pietrūkst Latvijas izglītības sistēmā.  

 

Analīze par projekta satura, norises un rezultātu izplatīšanu 

• Madlienas vidusskolas mājas lapa www.madlienasvidusskola.lv  

• Informācija Madlienas pagasta informatīvajā izdevumā “Mana Madliena” 

• Facebook lapas par EP Vēstnieku skolu, ENO, Global school programme 

• Prezentācijas kursu dalībnieku iepazīstināšanai ar Madlienas vidusskolu un 

izglītības sistēmu Latvijā (Pielikums nr. 4) 

• Skolēnu un skolotāju viedokļi par dažādām aktivitātēm 

 

Pedagogu aptauja un anketu analīze 

 Madlienas vidusskola iesaistās Eiropas projektos atbilstoši tam, kā to paredz Eiropas 

attīstības plāni izglītības jomā. Programma Erasmus+ piedāvā dažādas iespējas pedagogu 

izaugsmei/ pašapziņai/ pieredzei/ redzes lauka paplašināšanai un tāpēc ir vērtīgi piedalīties kursos 

vai projektos kādā no ārvalstīm. Ārzemju kursi varbūt nesniedz tiešā veidā izmantojamas 

metodiskās zināšanas un prasmes. Kursi un līdzdalība projektos, galvenokārt, ļauj citādi paskatīties 

uz skolu darbu citā valstī, citos apstākļos, parunāt ar citu valstu skolotājiem. Tas dod iespēju no 

cita skatu punkta vērtēt savu skolu, savu pieredzi un saskatīt, kas mums ir labs, vērtīgs un ko 

vajadzētu mainīt vai uzlabot un tālāk attīstīt. 

Piedāvātās anketas mērķis palīdzēt labāk saprast un novērtēt Madlienas vidusskolu ikdienā 

un arī kontekstā ar Eiropas izglītības attīstības plānu. 

Anketa nav anonīma! 

1. Kurā klašu grupā strādājat un kurus priekšmetus šogad mācat?  

Diemžēl nepiedalījās mūzikas, sporta, bioloģijas un ģeogrāfijas skolotāji  

2. Ja būtu iespēja vai nepieciešamība, kurus mācību priekšmetus vēl varētu mācīt, jo ir 

atbilstoši sertifikāti? 

Mājturība, datorika, angļu v., vācu v., vēsture, sociālās zinības, sākumskola 

3. Kādas universālas zināšanas un prasmes jūs varat dot saviem skolēniem, ko varbūt nevar 

dot citu mācību priekšmetu un jomu skolotāji? 
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Ekonomika, uzņēmējdarbība, projektu darbs, āra nodarbības, dzīves vērtības un kristīgā mācība, 

Dziesmu svētki un tautas dejas. 

4. Kā jums visveiksmīgāk izdodas iesaistīt skolēnus ārpusstundu aktivitātēs, kas veicina 

skolēnu izaugsmi? 

Motivācija, gatavošana olimpiādēm, neklātienes konkursi, līdzdalība pasākumu vadīšanā un 

organizēšanā, savstarpējas attieksmes, iesaistot ģimeni 

5. Kā savos mācību priekšmetos izmantojat iespējas veikt pētniecisko darbu? Ja jums 

piedāvātu iespēju iesaistīties projektā vai izstrādāt, piemēram, maģistra darbu – kādu tēmu 

jūs vēlētos pētīt? 

Novada vēsture, kultūrvēsture, matemātika dabā, dabaszinības, vides un kultūrvides izpēte, 

matemātika saistībā ar sadzīvi, mediju pratība, valodu pētnieciskie darbi, tehnoloģiju attīstību 

6. Ko jūs uzskatāt par labu klases pārvaldību? 

Efektīva stunda, racionāls laika izmantojums, skaidrs plāns un mērķi, pozitīva vide, saprotami 

spēles noteikumi, līdzdalība, atbildība, godīgums, zina, kāpēc to dara, savstarpēja cieņa, jūtas 

brīvi un nebaidās kļūdīties 

7. Nosauciet trīs atslēgas vārdus, kas raksturo labu psiholoģisko klimatu skolā? 

Cieņa, atbildība, sadarbība, atbalsts, labas savstarpējās attiecības, godīgums, mērķtiecība, 

uzticība, labas attiecības ar darba devēju, efektīva komunikācija, sapratne, atsaucīgi vecāki 

8. Kā izjūtat vai arī neizjūtat rīcības brīvību darba plānošanas un īstenošanas procesā? 

Brīvība var izlaist, tāpēc patīk sistēma. Ja ir brīvība, vajag nosacījumus. Neizjūtu brīvību/ pilnībā 

izjūtu brīvību/ jūtos pārāk brīvi 

9. Skolas attīstības prioritāte šajā mācību gadā un tikai vienā attīstības plāna pamatjomā „ 

Mācīšana un mācīšanās” ir vērsta uz  pedagogu savstarpējo sadarbību mācību procesā. 

Kuri savstarpējās sadarbības veidi ir visnozīmīgākie jūsu darbā? 

Sadarbība kompetenču ieviešanā, komunikācija, dalīšanās pieredzē, stundu vērošana, sadarbība 

ar konkrēta priekšmeta skolotāju, 

Sarunāties – saprasties – sadarboties, palīdzēt citiem, atrast kopējus mērķus, savstarpēji pozitīvas 

attiecības 

10. Viena no Latvijas skolu īpatnībām salīdzinājumā, piemēram, ar Ziemeļvalstīm ir 

neuzticēšanās skolotājam. Ja skolotājam neuzticas, tad ir kontrole, sūdzības, konflikti, tiek 



   8 

grauta skolotāja personība un ir neefektīvs mācību process un rezultāts. Kā jūs vērtējat 

uzticēšanās līmeni Madlienas vidusskolā – skolotāji –administrācija, skolēni - skolotāji, 

skola- vecāki- sabiedrība? 

Dažādi skolotāji - nesaliedēts kolektīvs, vajag vienotas prasības, zems uzticēšanās līmenis, trūkst 

komunikācijas un diskusiju, ir laba sadarbība, ir savstarpēja uzticēšanās 

11. Atbilstoši ES izglītības attīstības pamatnostādnēm, izglītības ilgtspējību nodrošina četri 

pīlāri: izglītības vide, indivīdu kompetence, efektīva pārvaldība un skaidras attīstības 

prioritātes. Kurš pīlārs netur līdzsvarā Madlienas skolas ilgtspējību?  

Visi līdzsvarā, visi puslīdz labi. Efektīva pārvaldība (5), izglītības vide (2). Attīstības prioritātes. 

12. Skolēni, skolotāji, vecāki un arī sabiedrība kopumā ir noguruši no esošās situācijas, varbūt 

pat zaudējuši motivāciju darboties noteiktu mērķu labā. Kāds būtu jūsu ieteikums, kā 

sadalīt laiku, enerģiju un reālos resursus, lai labāk pārvarētu situāciju? 

Plānot darbu visai nedēļai, godprātīgi strādāt, nemelot, komunicēt, būt iecietīgiem, ģimenes 

atbalsts, veidot projektu nedēļas ar vairāku skolotāju sadarbību, domāt pozitīvi, lūgt palīdzību, 

samazināt uzdoto, izvirzīt galveno. 

13. Kā jūs vērtējat savu gatavību un arī vēlmi piedalīties starptautiskos izglītības pasākumos 

– kursos, projektos, semināros? 

Pagaidām nē (5). Valodas barjera (5). Labprāt! (6) 

14. ES piedāvātajos profesionālās pieredzes kursos galvenās lielās tēmas ir: IT un digitālā 

pratība, STEM mācību priekšmeti un ilgtspējīga attīstība, iekļaujošā izglītība, klases 

pārvaldība, pedagogu izdegšanas draudi, kultūrvēsturiskā mantojuma studijas un vēl 

daudzi citas. Kādā konkrētā tēmā jūs vēlētos gūt pieredzi un jaunas atziņas  un kuru ES 

valsti labprāt izvēlētos? 

Kultūrvēsture, izdegšana, ilgtspējība, klases vadība, IT 

Skandināvija, Francija, Šveice, Igaunija, Beļģija, Portugāle, Bulgārija, Vācija 

15.  Reformas projekts saucas „Skola 2030”. Kādu jūs redzat Madlienas vidusskolu 

2030. gadā? 

Laba stabila pamatskola, renovēta kvalitatīva un laba lauku vidusskola ar efektīvu pārvaldi, 

motivētiem un radošiem skolotājiem un gudriem un līdzdarboties alkstošiem bērniem. 
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Iespējamais/ vēlamais skolotāju sadarbības modelis, jo sadarbība ir Madlienas skolas 

prioritāte. 

Par sadarbību – plānos izvirzītu, bet vai reālu prioritāti? 

 Sadarbība nozīmē mērķtiecīgu pedagogu attiecību veidošanu, lai apmainītos ar 

informāciju, resursiem, idejām un zināšanām, un tā rezultātā mācīšanās skolēniem kļūst 

pieejamāka un efektīvāka. 

 Ja mūsu kā pedagogu kopējais galamērķis ir skolēnu sasniegumi, tad uztveram skolotāju 

sadarbību kā aizraujošu ceļojumu. 

 Sadarbība nav viens konkrēti izpildāms uzdevums, tas ir nepārtraukti mainīgs process, kuru 

pilnveido laba komunikācija un jaunu tehnoloģiju iespējas. 

 Sadarbības pievilcība ir ne tikai iespēja izmantot dažādas perspektīvas un idejas, bet arī 

dalīta atbildībā par mūsu skolēnu mācīšanos. Jo vairāk cilvēku iegulda skolēnu izglītībā, jo lielākas 

iespējas skolēnam gūt panākumus. 

Sadarbības veidi  

 Pedagoģiskajā praksē sadarbība sākas ar divu pedagogu saskaņotu darbību izglītošanas 

mērķu sasniegšanā, turpinās kā skolotāju un atbalsta personāla sadarbības komandas, bet ideālā 

variantā visa skola strādā vienotu mērķu īstenošanā.  

1. Stundu vērošana. Priekšrocība ir tā, ka var vērot skolēnu darbībā cita skolotāja stundā, 

par novērojumu mērķi vienojas ar skolotāju, kas vada stundu. Pēc tam skolotājiem kopā 

jāanalizē informācija. 

2. Viens pedagogs vada stundu, otrs ir palīgs. Izmantojot šo pieeju kopā mācīšanai, viena 

persona saglabā galveno atbildību par mācīšanu, bet otra, vajadzības gadījumā sniedz 

skolēniem neuzkrītošu palīdzību. 

3. Paralēla mācīšana. Tas atvieglo skolēniem mācīšanos, jo ir lielāka skolotāja uzraudzība 

un lielāka iespēja jautāt un atbildēt. Paralēli mācot, skolotāji sadala klasi divās grupās un 

māca vienlaicīgi. 

4. Mācīšana pa stacijām. Šajā pieejā skolotāji sadala mācību vielas  saturu un skolēnus. 

Klasi sadala pa grupām, kur katrs skolotājs māca noteiktu saturu vienai grupai, tad 

nākošajām. Kāda grupa var strādāt arī patstāvīgi. 

5. Alternatīvā mācīšana. To pielieto, ja vairākiem skolēniem ir nepieciešama īpaša 

uzmanība. Alternatīvajā pieejā viens skolotājs uzņemas atbildību par lielo grupu, bet otrs 

strādā ar mazāku grupu. 

6. Sadarbība ar speciālistu. Skolotājs strādā mācību stundā kopā ar atbalsta personālu 

(speciālo pedagogu, logopēdu). 
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Skolotāju sadarbības priekšrocības 

Ja skola vienojas par kopēju sadarbības plānošanu, kas pamatojas uz kopīgu redzējumu uz iestādes 

tuvākiem un tālākiem mērķiem, tad sadarbībai ir vairāki ieguvumi: 

• Paaugstinātas akadēmiskās prasības - skolotāji, kas sadarbojas ar kolēģiem mācību 

mērķu sasniegšanā, var vienoties paaugstināt prasību līmeni, jo darbojoties kopā skolotāji 

ir devuši skolēniem vairāk iespēju 

• Palielināta izpratne par skolēnu sasniegumiem un prasmēm, jo tiek ieviesti efektīvi 

risinājumi gan formatīvā, gan apkopojošā vērtēšanā. Visiem ir kopīga atbildība par 

panākumu svinēšanu un neveiksmju analizēšanu. 

• Radošāki stundu plāni. Skolotāji sadarbojas un dalās idejās, viņiem ir arī kopīga mācību 

stratēģija, kas veicina radošu apmācību. Kolēģus var ietekmēt dažādu pieeju izmēģināšana 

vai viņiem ir iespējas palīdzēt vienaudžiem ar jaunu pieeju. 

• Mazāka skolotāju izolācija. Iespēja dalīties idejās un informācijā samazina profesionālo 

vientulību un neapmierinātību. Tā veicina pašapziņas izaugsmi un profesionālo 

gandarījumu. 

• Viena no skolotāju sadarbības priekšrocībām ir tā, ka skolotājs apzinās, ka izmanto 

pieejas, kas pasaules izglītībā atzītas. Galvenais ir atzīšana, izpratne un cītīgs darbs, lai 

pārvarētu problēmas un šķēršļus, kas kavē kvalitatīvu skolotāju sadarbību. 

Neskatoties uz acīmredzamajiem ieguvumiem, efektīva skolotāju sadarbība nenotiek regulāri un 

produktīvi. Varbūt, ka daži pedagogi neapzinās neskaitāmās priekšrocības, varbūt vienkārši nav 

veltījuši tam laiku, lai iedziļinātos, varbūt neredz skolas kopējos mērķus? 

Efektīvas skolotāju sadarbības izaicinājumi 

 Saskaņā ar Eiropas izglītības politikas nostādnēm, skolotāju sadarbībai ir jābūt vienai no 

galvenajām prioritātēm. Tomēr daudzām skolām skolotāju sadarbība ir kā mazpazīstama teritorija, 

kur pietrūkst praktiskas darbības un konsekvences mērķos un rīcības principos. Kvalitatīvas un 

efektīvas skolotāju sadarbības biežākās problēmas var būt  šādas: 

• Patiesas profesionālās izglītības komandas un saprotamu detalizētu mērķu trūkums. 

Ja to nav, skolotājiem sadarbība var šķist piespiedu un izaicinoša. 

• Plānošanas, sadarbības vai pārdomu laika trūkums. Visizplatītākais efektīvas 

sadarbības izaicinājums ir laika trūkums, lai koncentrētos uz kopīgu darbu. Laika 

plānošana ir vērtīgs pedagogu resurss, kas jāiekļauj viņu mācību pienākumos. 

• Personību attiecības. Skolotāju kolektīvs un iespējamās sadarbības grupas sastāv no 

dažādām personībām un unikālām uzskatu sistēmām, kas var izraisīt neproduktīvu 

pieredzi. 
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Ieguvumi: 

• Madlienas vidusskola ir atgriezusies starptautisko projektu apritē. 

Kaut arī Latvijas izglītības reforma “Skola 2030” ir nesagatavota kvalitatīvai ieviešanai, 

tomēr ir labi, ka tieši reformas ieviešanas gadā ir iespēja izglītoties ārzemēs un gūt vērtīgu 

pieredzi 

• Projekta ideja un saturs ir nozīmīgs ieguvums skolas Eiropas attīstības plānā, lai ilgtermiņā 

skola atbilstu Eiropas Savienības izglītības politikas pamatnostādnēm 

• Izvēlētais sadarbības partneris profesionālās pilnveides kursiem EduKarjala ir organizācija 

ar lielu ERASMUS+ kursu organizēšanas un daudzveidīgu pedagogu izglītošanas 

programmu pieredzi, kā arī Somijas izglītības sistēma ir ļoti atvērta pieredzes apmaiņai 

• Projekta sagatavošana, kursu mobilitāte, iegūto zināšanu un pieredzes apkopošana, kā arī 

izplatīšana dod būtisku ieguldījumu STEM mācību jomas tālākai attīstīšanai un apguves 

pilnveidošanai Madlienas vidusskolā. Ļoti nozīmīga ir projekta skolotāju profesionalitātes 

izaugsme 

• Jaunās pieejas IT lietošanai ne tikai uzlabo pedagogu profesionalitāti un izglītības kvalitāti, 

bet arī padara skolu atvērtāku Eiropas izglītības iespējām, kas tiks īstenotas turpmākajos 

gados jaunos projektos 

Secinājumi: 

Dažādie ārpus stundu konkursi un aktivitātes ir izlaušanās no esošās sasniegumu un 

pieredzes zonas gan ģeogrāfiski, gan jaunā intelektuālā kvalitātē. Tā ir jauna pieredze un zināšanas 

gan skolēniem, kas piedalās konkursos, gan arī skolotājiem, kas konsultē un atbalsta skolēnus. Te 

ir arī lielas un neizmantotas iespējas Madlienas skolas pedagogu savstarpējai sadarbībai, 

starppriekšmetu projektu veicināšanai. 

Ārpusstundu aktivitāšu attīstīšanai starptautiskajā līmenī tiek izmantotas arī Eiropas 

izglītības platformas Nordplus un ERASMUS+ skolu projekti. Ģeogrāfiski sadarbība turpmāk, 

galvenokārt, ir plānota Baltijas un Ziemeļvalstu partneriem. Tas ir videi draudzīgāks risinājums, 

jo Eiropas izglītības iespējas aicina uz zaļāku pieeju sadarbībai arī izglītībā. Izglītošana un rīcība 

zaļākai nākotnei ir arī viena no ES izglītības projektu prioritātēm 2021. gadā un turpmāk. 

2021. gadā ir iesniegts Nordplus sadarbības projekts ar Igauniju. Madlienas vidusskola ir 

saņēmusi Erasmus+ akreditāciju 2021. – 2027. gadam, kas ļaus Madlienas vidusskolai tālāk attīstīt 

pedagogu profesionālo pilnveidi, un veidot labu sadarbību izglītības projektos ar citām valstīm. 

Tas dos iespēju arī skolēniem paplašināt savu redzesloku, iepazīties ar izglītošanās metodēm 

Eiropā un gūt jaunu pieredzi. 

Ligita Ridūze 


