
Tukuma 2.pamatskolas darbība VISC inovatīvās pieredzes skolu tīklā 
„Dabaszinātņu un matemātikas mācīšanas uzlabošana skolā 1.-6.kl.” 

2014./2015.m.g. 

 

Lai radītu pamatu ilgtspējīgas atbalsta sistēmas izveidei uzsākto reformu dabaszinātnēs un matemātikā 

ieviešanai katrā skolā katrā klasē, VISC  izveidojis „Inovatīvās pieredzes skolu tīklu” uz VISC īstenotā 

ESF projekta „Dabaszinātnes un matemātika” pilotskolu bāzes.  

 
Skolu tīkls ir veidots ar mērķi veicināt: 

pieredzes apmaiņu ar citu skolu skolotājiem (mūsdienīgu stundu plānošana un īstenošana, atbalsta materiālu 

un tehnoloģiju izmantošana u.c.), 

skolēnu interesi par eksaktajām zinātnēm, iesaistot uzņēmējus, zinātniekus u.c. sabiedrības pārstāvjus. 
 

2014.gada septembrī mūsu skola piedalījās  konkursā par vietu skolu sadarbības tīklā Valsts pētījumu 

programmas īstenošanai par kompetences attīstošu dabaszinātņu un matemātikas mācīšanu. Ar 

2014.gada  septembri kopā ar 12 citu Latvijas skolu komandām esam uzsākuši darbu šajā projektā. 

 

Projektā iesaistītie skolotāji:  

Daiga Budreika – dabaszinības, sākumskola 

Ineta Mežniece – dabaszinības, sākumskola 

Sanita Baumane – dabaszinības, pamatskola 

Dina Putniece – ķīmijas skolotāja, koordinators  

 

Darbības virzieni: 

Izglītot savas skolas skolotājus: 

vadot atklātās stundas, 

palīdzot stundu plānošanā un īstenošanā. 

Citu novada skolu dabaszinātņu un matemātikas skolotāju piesaiste profesionālajai pilnveidei: 

vadot atklātās stundas, 

palīdzot stundu plānošanā un īstenošanā. 

Pasākumu organizēšana skolēniem par intereses veicināšanu eksaktajos mācību priekšmetos. 

 

Lai turpinātu attīstīt reformu ieviešanu dabaszinātnēs, matemātikā un radītu pamatu ilgtspējīgas atbalsta 

sistēmas izveidei Tukuma novada skolās, Tukuma 2. pamatskolas skolotāju komanda – Daiga Budreika, 

Ineta Mežniece, Sanita Baumane un Dina Putniece - 2014./2015. mācību gadā turpināja aktīvi darboties 

VISC Inovatīvās pieredzes skolu tīkla projektā „Dabaszinātņu un matemātikas mācīšanas uzlabošana 

skolā 1. – 6.klasēs ”. 

Starptautisko salīdzinošo pētījumu rezultātu analīze rāda, ka viens no visefektīvākajiem darbības virzieniem 

skolēnu mācīšanas motivācijas un rezultātu uzlabošanai ir: 

nepārtraukta skolēnu mācīšanās kvalitātes uzlabošana, 

skolotāju veiktais tiešais mācīšanas darbs klasē.  

Tāpēc arī šajā mācību gadā projekta komanda izvirzīja 3 galvenos uzdevumus: 

profesionāli izglītoties - apmeklējot VISC inovatīvās pieredzes skolu tīkla  organizētos seminārus, 

nodrošināt Tukuma, Engures un Jaunpils  novadu dabaszinātņu un matemātikas skolotāju piesaisti 

profesionālajai pilnveidei: vadot atklātās stundas un palīdzot stundu plānošanā un īstenošanā, 

organizēt Tukuma novada 2. – 4.kl. skolēniem izglītojošu pasākumu par intereses veicināšanu dabaszinībās 

un matemātikā. 
 

  



Darbojoties VISC DZM projektos kopš 2009.gada, esam sapratuši, ka mērķtiecīga darba rezultātā ir 

iespējams panākt to, ka, uzlabojoties mācīšanas kvalitātei, samazinās skolēnu skaits ar zemu sniegumu un 

palielinās skolēnu īpatsvars ar labiem sasniegumiem mācībās. 

 Skolotāju mācīšanas kvalitātes uzlabošana mūsu skolā  ietver gan jaunu metožu, gan tehnoloģiju apguvi 

un izmantošanu reālajā mācību stundā, gan efektīvāku tradicionālo paņēmienu izmantošanu. Latvijas 

Universitātes pētījumi rāda -  lai skolotājs to veiksmīgi darītu, viņam šīs metodes un tehnoloģijas ne tikai 

jāpārzina, bet jāprot profesionāli lietot klasē, kā arī nereti jāmaina uzskati par to, kas ir skolēna mācīšanās 

rezultāts un kā to iespējams sasniegt. 

Lai panāktu nozīmīgas pārmaiņas mācīšanas kvalitātes uzlabošanā, skolā jau no 2011.gada  esam īstenojuši  

sistēmiskus pasākumus ilgtermiņā: 

skolotāju pastāvīgu profesionālo pilnveidi, kas virzīta uz konkrētu skolēnu prasmju uzlabošanos, 

skolas vadības komandas regulāru profesionālo pilnveidi (t.sk. atgriezeniskā saite par mācīšanos un 

pārmaiņu gaitu), 

regulāru darbu ar skolotājiem individuālās profesionālās meistarības uzlabošanā, skolotājiem kopā ar 

ekspertiem vērojot un analizējot skolotāju vadītās mācību stundas, 

profesionālas -  uz mācīšanas kvalitātes uzlabošanu fokusētas skolotāju pieredzes apmaiņas  organizēšanu. 

2014./2015.m.g. paveiktais: 

VISC inovatīvās pieredzes skolu,   Tukuma, Engures un Jaunpils  novadu skolu dabaszinātņu un 

matemātikas skolotāju piesaiste profesionālajai pilnveidei un profesionālā pilnveide Tukuma 2.pamatskolas  

skolotājiem (skat.1.tabula). 

1.tabula 
Datums Sadarbības formas, tēmas Atbildīgie Mērķauditorija 

25.08.14 

Sākumskolas skolotāju MK seminārs 

Mūsdienīga mācību satura stunda, kas vērsta uz 

skolēnam sasniedzamo rezultātu.  

Stundas analīze 

D.Budreika 

S.Baumane 

Tukuma, Engures, 

Jaunpils  novadu 

sākumskolu skolotāji 

 

28.08.14 

Pedagoģiskās padomes sēde. 

Skolotāju mācīšanas prasmju pilnveidošana, kas 

vērsta uz mācību stundā skolēnam sasniedzamo 

rezultātu 

D.Putniece 

 

Tukuma 2.pamatskolas 

skolotāji 

 

18.09.14 

VISC inovatīvās pieredzes skolu tīkla seminārs. 

Dabaszinātņu un matemātikas mācīšanas 

uzlabošana skolā 1. – 6.kl., 

Rīga  LU DZM IC 

I.Mežniece 

D.Budreika 

D.Putniece 

VISC inovatīvās 

pieredzes skolu tīkla 

skolotāji 

25.09.14 

Pieredzes apmaiņa par  stundu plānošanu un 

īstenošanu pirmsakreditācijas vizītē Pūres 

pamatskolā 

D.Budreika 
(MA – sākumskolas vadītāja 

Tukuma, Engures, Jaunpils 

novados ) 

Pūres 

sākumskolas skolotāji 

6. – 17.10.14 

Stundu vērošana, pārrunas. 

Skolēnu un skolotāja sadarbība, skolotāju 

prasmes IT pielietošanā 

Skolas vadība 
Tukuma 2.pamatskolas 

1.-4.kl.skolotāji 

8.10.14 
Skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs. 

Efektīva mācību stunda  
J.Čilipāns 

Tukuma 2.pamatskolas 

skolotāji 

16.10.14 

VISC inovatīvās pieredzes skolu tīkla seminārs. 

Dabaszinātņu un matemātikas mācīšanas 

uzlabošana skolā 1. – 6.kl.,  

Ventspils 2.pamatskola 

I.Mežniece 

D.Budreika 

D.Putniece 

VISC inovatīvās 

pieredzes skolu tīkla 

skolotāji 

29.10.14 

Sākumskolas MK seminārs. 

Dabaszinātņu un matemātikas mācīšanas 

uzlabošana skolā 1. – 4.kl. – mērķtiecīga mācību 

uzdevumu izvēle 

D.Budreika 
(MA – sākumskolas vadītāja 

Tukuma, Engures, Jaunpils 

novados ) 

I.Mežniece 
(MK  - sākumskola vadītāja) 

Tukuma 2.pamatskolas 

1.-4.kl.skolotāji 

 

13.11.14 

 

VISC inovatīvās pieredzes skolu tīkla seminārs. 

Dabaszinātņu un matemātikas mācīšanas 

uzlabošana skolā 1. – 6.kl., 

Rīga, Mārupes vidusskola 

I.Mežniece 

D.Budreika 

D.Putniece 

VISC inovatīvās 

pieredzes skolu tīkla 

skolotāji 

10.- 14.11.14 

Skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs. 

„ Kā es mācu dabasszinības un matemātiku?”  

Efektīva  mācību stunda - radošo uzdevumu 

piemēri dabaszinībās, matemātikā 

D.Budreika 
(MA – sākumskolas vadītāja 

Tukuma, Engures, Jaunpils 

novados ) 

I.Mežniece 
(MK  - sākumskola vadītāja) 

Tukuma 2.pamatskolas 

skolotāji 

 

 

  



20.11.14 

Skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs. 

Dabaszinātņu un matemātikas mācīšanas 

uzlabošana skolā 1. – 4.kl. 

D.Budreika 
(MA – sākumskolas vadītāja 

Tukuma, Engures, Jaunpils 
novados ) 

I.Mežniece 
(MK  - sākumskola vadītāja) 

Tukuma, Engures, 

Jaunpils  novadu 

sākumskolu skolotāji 

Atklātā  stunda latviešu valodā 1.kl. „ Burts. 

Skaņa z, ž” 
A.Reķe 

Atklātā  stunda matemātikā 2.kl. „ Masa” L.Mētra 

Atklātā  stunda mājturībā 4.kl. „Telpisks 

rotājums – Adventes vainags” 
S.Jansone 

Diskusijas - efektīva mācību stunda J.Čilipāns 

03.12.14 

VISC inovatīvās pieredzes skolu tīkla 

koordinatoru pieredzes apmaiņas seminārs.  

Uz skolēna mācīšanos virzīta efektīva mācību 

stunda – skolēna motivācijas sekmēšana 

D.Putniece 

VISC inovatīvās 

pieredzes skolu 

koordinatori 

08.01.14 

VISC inovatīvās pieredzes skolu tīkla seminārs. 

Dabaszinātņu un matemātikas mācīšanas 

uzlabošana skolā 1. – 6.kl.,  

Tukuma 2.pamatskola 

D.Putniece 

VISC inovatīvās 

pieredzes skolu tīkla 

skolotāji Atklātā  stunda dabaszinībās 5.kl.                         

„Siltums un kurināmais” 
I.Mežniece 

Atklātā  stunda matemātikā 3.kl. „Ģeometriskie 

ķermeņi” 
D.Budreika 

22.01.15 

Skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs. 

Efektīva mācību stunda  - atgriezeniskā saite 

skolēnu mācīšanās uzlabošanai, stundas analīze   

D.Budreika 

S.Baumane 

Tukuma 2.pamatskolas 

skolotāji 

04.02.15 

Pieredzes apmaiņa par  stundu plānošanu un 

īstenošanu pirmsakreditācijas vizītē Sēmes 

sākumskolā 

D.Budreika 
(MA – sākumskolas vadītāja 

Tukuma, Engures, Jaunpils 
novados ) 

Sēmes 

sākumskolas skolotāji 

04.02.15 

Skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs. 

Ko un kā uzlabot mācīšanās procesā, lai attīstītu 

skolēniem pētnieciskās prasmes 

S.Baumane 
Talsu novada skolu 

bioloģijas skolotāji  

9. – 13.03.15 

Stundu vērošana,pārrunas. 

Mācību stunda, kas vērsta uz skolēnam 

sasniedzamo rezultātu 

Skolas vadība 

Tukuma 2.pamatskolas 

skolotāji 

 

19.03.15 

Zemgales novada 14.matemātikas olimpiādē 

Jēkabpilī pieredzes apmaiņa par netradicionālu 

pieeju matemātikas uzdevumu risināšanā 

S.Eglīte 
(MK – tehnoloģijas un zinātņu 

pamati - vadītāja) 

Zemgales novada 

matemātikas skolotāji 

14.04.15 

Bioloģijas un dabaszinību skolotāju MA 

seminārs. 

Pētniecisko prasmju attīstīšana 

S.Baumane 

Tukuma, Engures, 

Jaunpils  novadu 

bioloģijas un dabaszinību 

skolotāji 

30.04.15 

Sākumskolu MA seminārs. 

Dabaszinātņu un matemātikas mācīšanas 

uzlabošana skolā 1. – 4.kl. 

D.Budreika 
(MA – sākumskolas vadītāja 

Tukuma, Engures, Jaunpils 

novados ) 

I.Gabaliņa 

Tukuma, Engures, 

Jaunpils  novadu 

sākumskolu skolotāji 

06.05.15 
Ģeogrāfijas skolotāju MA seminārs. 

Pētniecisko prasmju attīstīšana 
S.Baumane 

Tukuma, Engures, 

Jaunpils  novadu 

ģeogrāfijas skolotāji 

07.05.15 

Reģiona sākumskolas pētniecisko darbu skates– 

konkursa ietvaros radošo prasmju attīstīšana – 

modelēšana. Darba staciju matemātikā un 

dabaszinībās organizēšana 2. - 4.kl.skolēniem 

I.Gabaliņa, I.Lapiņa, 

S.Jansone, I.Mežniece, 

A.Reķe, D.Budreika, 

L.Mētra, E.Skavronska 

Brocēnu, Kandavas, 

Tukuma, Engures un 

Jaunpils novadu 

sākumskolu skolotāji 

14.05.15 

Skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs. 

 Ko un kā uzlabot mācīšanās procesā, lai: 

 mērķtiecīgi strādātu uz stundā saniedzamo 

rezultātu, 

attīstītu skolēniem pētnieciskās prasmes. 

D.Putniece 

S.Baumane 

Tukuma 2.pamatskolas 

skolotāji 

 
  



7.maijā organizējām Brocēnu, Kandavas, Tukuma, Engures un Jaunpils novadu sākumskolu skolēniem, 

reģiona sākumskolas pētniecisko darbu skates finālistiem darba stacijas matemātikā un dabaszinībās. Darba 

procesā iesaistījās viss sākumskolas skolotāju kolektīvs. Skolēniem bija iespēja savas zināšanas un prasmes 

pielietot, lai kopīgā komandas darbā veidotu dažāda veida modeļus. Skolotājiem bija iespēja mācīties  - kā 

saistošā veidā panākt un noturēt skolēnu interesi un uzmanību par doto uzdevumu un sasniedzamo rezultātu. 

Latvijas Universitāte kopā ar 19 valstu 21 partneriestādi īsteno  Eiropas Savienības 7.ietvarprogrammas 

Zinātne sabiedrībā (Science in Society, SiS) finansētu projektu PROFILES. Tā mērķis ir uzlabot 

dabaszinātņu izglītību skolās Eiropā.  Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs 

sākot ar 2013.gadu organizē mācību priekšmetu līderu grupas. No mūsu skolas šajā darbā aktīvi darbojās 2 

mūsu skolas skolotāji – Ekselences balvas ieguvēji: bioloģijas, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja 

S.Baumane un fizikas skolotājs Jānis Čilipāns. Grupu semināros, kas noritēja reizi mēnesī, skolotāji 

sadarbojās, lai kļūtu par ekspertiem savos mācību priekšmetos. Galvenie projekta mērķi:  

pētnieciskā mācīšanās, 

skolēnu dabaszinātniskā izpratība, 

skolēniem nozīmīgu pamatprasmju attīstīšana, 

skolēnu motivācijas sekmēšana, 

skolotāju darba efektivitātes uzlabošana, 

skolēnu sasniegumu un intereses par dabaszinātnēm veicināšana. 

Katrā no grupām darbojās 5 – 8 skolotāji, kurus vienoja vēlme sadarboties ar kolēģiem, interese iedziļināties 

mācību priekšmeta satura un metodikas problēmās un to risinājumos un regulāra sava darba analīze, 

saskaņojot savu pieredzi ar pētījumu datiem un zinātnieku atziņām. Nodarbībās gūtās idejas skolotāji turpina 

attīstīt un katrs izmēģina praksē savā skolā. 

 

 

Tukuma 2.pamatskolas direktores vietniece mācību darbā,  

inovatīvās pieredzes skolu tīkla koordinatore Tukuma  novadā D. Putniece 

 


