PROJEKTS
“MĀCĪSIMIES KOPĀ”

Rīga 2016

Izaicinājums
Tradicionāla mācību vide neveicina skolēnu unikālo prasmju attīstību, radot zemu
motivāciju un mācīšanās pasivitāti. Mainot fokusu no skolotāja kā “centrālā tēla” klasē uz
skolēnu kā sadarbības partneri, mēs sekmēsim līdzdarbošanos, iesaistīšanos, atbildības
uzņemšanos, kad INERTUMU NOMAINA INICIATĪVA UN IZLĒMĪGA RĪCĪBA.
Projekta „Mācīsimies kopā” mācīšanās metodika:


Katru jaunas tēmas apguvi skolēns un skolotājs plānos kopā;



Skolēns izvirzīs sev “izaicinājumu” – veicamo izpētes darbu, augstāko sasniedzamo
rezultātu;



> ⅓ laika mācību vielas apguvē skolēns veltīs patstāvīgu projektu izstrādei, saistot
apgūstamo tēmu un savas unikālās intereses;



> ½ projektu darbu būs iedzīvināta starpdisciplinārā saikne;



Izveidota klasei koplietojama interneta vietne – digitālais „portfolio”, kurā skolēni:
o publicē sava pētnieciskā darba rezultātus;
o sadarbojas tiešsaistē;
o dalās ar mācību metodēm un avotiem;
o ievietotos resursus izmanto iepriekšējās pieredzes apzināšanai.
Vietnes saturs būs sakārtots pēc tēmām, ne mācību priekšmetiem.

Vīzija
LAIKMETĪGA IZGLĪTĪBA, KAS IEDVESMO RĪCĪBAI
Mums būs izglītība, kas “iekustina”, rada skolēnos kāri pēc sasniegumiem, vēlmi pierādīt sevi,
gribu nepārtraukti pilnveidoties un iedvesmos uzņemties iniciatīvu. Mūsu absolventi būs
orientēti uz augstiem sasniegumiem un dos artavu sabiedrības un valsts attīstībai kopumā.
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Projekta ieviešanas gaita
1. Aptaujāt skolēnus, vecākus un pedagogus par digitālo mācību resursu izmantošanu un
informēt par pārmaiņu projektu;
2. Sagatavot skolotājus darbam ar jauno pieeju mācīšanā, pakāpeniski palielinot iesaistīto
skolotāju skaitu;
3. Veidot mentoru grupas;
4. Aprobēt projektu fokusgrupā – 10.b klasē, pakāpeniski palielinot iesaistīto klašu skaitu;
5. Izveidot koplietojamo interneta vietni;
6. Izglītot dažādu digitālo rīku izmantošanai;
7. Sistemātiski veikt projekta sasniegumu monitoringu;
8. Organizēt atbalsta un pieredzes popularizēšanas pasākumus.

Rezultāti
Darbojas projekta vadības grupa – 4 skolotāji, 3 skolēni, konsultē 1 absolvents, 2 vecāki.
Par projekta norisi informēti 1162 skolēni un vecāki, saņemti 170 mācību resursu ieteikumi,
apkopoti 30 dažādi resursi.
Ar SSN nodarbībās gūto pieredzi 4 nodarbībās iepazīstināti 45 skolotāji.
Projekts tiek aprobēts fokusgrupā - 10.b klasē 11 tēmās.
Izveidota un ir aprobācijā pagaidu tīmekļa vietne: rtv.mozello.lv.
Sadarbībā ar mentoru notikusi nodarbība „Mediju pratība” 30 skolotājiem.
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Plānotie sasniegumi:
2015./2016.

2016./2017.

2017./2018.

2018./2019.
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„Mācīsimies kopā” modelis
ieviests (klases)
Interneta vietnē ievietotie
tēmas apguves resursi

Uzlabojusies

mācību

apmierinātība

procesu

(%) ar:
(Dati no SSN
aptaujas)

tehnoloģiju
izmantošanu

Skolēnu sekmes uzlabojušās
par (%):

Izaugsmes % salīdzināti ar 2015./2016.gadu.

Projekta mērogs un ietekme


RTV mācās 1162 skolēni, un strādā 95 pedagogi. Trīs gadu laikā iesaistīto pedagogu skaits
sasniegs 65, kas mainīs mācīšanās ieradumus 900 skolēniem;



Šobrīd ir apkopoti skolēnu un vecāku ieteikti 30 digitālie mācību resursi.



Šobrīd 11 skolotāji iesaista skolēnus mācību procesa plānošanā, 74 skolotāji izglītojas tehnoloģiju
lietošanā;



Trīs gadu laikā paaugstināsies visu vecuma posma skolēnu motivācija, līdz ar to skolēnu skaits ar
vērtējumu no 6 – 10 palielināsies par 10%;



Pieredzē dalīsimies ar 15 Rīgas skolām un E-Twinning projektā;



Skola būs ideju un praktiskās pieredzes laboratorija citām izglītības iestādēm laikā, kad ieviesīs
jauno izglītības standartu, kas būs vērsts uz sadarbības pedagoģiju, motivējošu mācību procesu.
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Turpmāk plānotās aktivitātes
2016./2017.

2017./2018.

Izveidošana,

Koplietojama interneta

2018./2019.

Izmantošana, pilnveide

aprobācija

vietne

 Mentoru grupas, atbalstot pasīvos

Atbalsta organizēšana

Mentoru pieredzes

skolotājus

apkopojums
turpmākajam darbam

 Pedagogu izglītošana
Konkursi rosināšanai







IT efektīvākā

Labākais klases

izmantošana

portfolio mācību

vecāku ieteiktais

mācību procesā

platformā

resurss


Aktīvākais

Vērtīgākais

Labākais skolotāja

skolēns/skolotājs

metodiskā darba

– mācību vietņu

portfolio

izmantotājs un
ieteicējs
Projekta ietekmes



Aptaujas skolēniem, skolotājiem un vecākiem

apzināšana



Sekmju un iesaistīšanās rādītāju izvērtējums



Ieteikumu apkopošana

Pieredzes popularizēšana

Organizēta domnīca
Rīgas skolām

Pielikumā:
1. Fokusgrupas sagatavotais video par pārmaiņu projektu.
2. Piemērs no 10. b klases darba projektā.
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Projekts
vidē

E-Twinning

