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2018./19 m.g. Ventspils Centra sākumskolā tika realizēts projekts “Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai”, kuru finansē Eiropas Sociālais fonds un koordinē VISC. 

Projekts ir vērsts uz jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšanu, lai skolās ieviestu alternatīvas 

mācību organizācijas formas, kas papildina mācību stundās apgūto. Projekta mērķis: 

Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību 

pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādejādi uzlabojot izglītojamo 

kompetences un mācību sasniegumus. 

Projekta ietvaros skolā visu klašu izglītojamajiem tika īstenotas šādas aktivitātes -  mācību 

vizītes, nodarbību cikli, praktiskās nodarbības skolā, pētījumi, dalība dažādās nodarbībās dabā, 

piedalīšanās konkursos un radošajās darbnīcās. 

Strādājot skolā un braucot mācību vizītēs, tika pētīta Latvijas daba, rosināts ieskatīties apkārtējā 

pasaulē, lietās, parādībās, lai paplašinātu redzesloku par vidi, kurā dzīvojam, pilnveidotu 

praktiskai dzīvei nepieciešamās prasmes. Bērniem tika padziļināta interese par dabas zinībām 

un pilnveidota praktiskā darbošanās. 

Skolā pedagogi veica individuālu darbu ar talantīgajiem skolēniem un skolēniem, kuriem ir 

mācīšanās grūtības. Ārpusstundu pasākumi tika veidoti ar mērķi dot iespēju skolēniem 

darboties tādās jomās, kā STEM un vides joma. 

Stundās darbojās pedagoga palīgs - 1. un 2. klasēs visos mācību priekšmetos ar izglītojamiem, 

kuriem ir vispārēji un augsti mācību sasniegumi. Mācīšanās process tiks diferencēts, lai tiktu 

veicinātas individuālās izglītojamo spējas un notiktu veiksmīgs adaptācijas process. 5. un 6. 

klasēs, piedaloties matemātikas stundās un sniedzot atbalstu izglītojamajiem, kuriem ir 

vispārēji sasniegumi, mācīšanās grūtības. 

Projekta ietvaros SIA "Aspired" 1.-6. klases skolēniem piedāvāja 12 nodarbības - radošās 

darbnīcas, kurās bērni iesaistījās un paši aktīvi darbojās, kas ļāva lieliski izprast un apgūt dažādu 

lietu un jomu darbības pamatprincipus. Ķīmijas darbnīcā "Spīdīgais mošķītis" dalībniekiem bija 

iespēja izgatavot savu «Spīdīgo mošķīti». Dalībnieki uzzināja vairāk par fluoriscējošām vielām 

dabā, kā arī par to, kas ir plastilīns un kurš to izgudrojis. Darbnīcu vadītāji pastāstīja arī, kādas 

īsti vielas ir plastilīnā un kāpēc to var dažādi spaidīt, mīcīt un veidot. Spīdīgais mošķītis - tumsā 

spīdošs plastilīna radinieks, kas darbnīcas dalībniekiem pašiem jāizveido. Pēc aktivitātes 

beigām dalībnieki savu Spīdīgo mošķīti varēja ņemt līdzi uz mājām un, iestājoties tumsai, 

priecāties par tā spīdēšanas spējām. Radošajā darbnīcā “Vēju ģenerators" dalībnieki paši 

izgatavoja unikālus vēja ģeneratora spārnus. Dalībnieki uzzināja, kāda nozīme ir vējam 

elektroenerģijas saražošanā un kā dažādas spārnu formas ietekmē sasniegto rezultātu. 

Aizraujošā darbnīca mudināja katru dalībnieku izveidot vislabākos un efektīvākos spārnus. 

Darbnīca "Flaberis" apskatīja ķīmisko reakciju un vielu agregātstāvokļa maiņas jautājumus. Tās 
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ietvaros dalībnieki iejutās superaģentu laborantu tēlos un veidoja paši savu Flaberi, kā 

populārajā bērnu filmā. Flaberis, ko bērni darbnīcas ietvaros izveidoja, ir īpatnējas 

konsistences, mīksts veidojums dažādās krāsās. Bieži vien tas tiek dēvēts arī par «gudro 

plastilīnu». To bērni var ņemt rokās, dažādi staipīt un mīcīt. Tehniski radošajās darbnīcās 

"Atlecošā bumbiņa" dalībnieki uzzināja par kinētisko un potenciālo enerģiju, cik augstu var 

uzlēkt atlecamā bumbiņa un kā izmantotie materiāli var ietekmēt bumbiņas īpašības. 

Dalībniekiem bija iespēja izprast vielu sajaukšanās procesu, kā rezultātā veidojas gumijots, 

elastīgs un atsperīgs materiāls. Katram bija iespēja uztaisīt savu atlecošo bumbiņu un to ņemt 

līdzi uz mājām. 

Lai skolēni praktiski darbojoties izprastu matemātikas un dabaszinību stundās apgūto mācību 

saturu, mācību stundās tika iekļauti robotikas nodarbību elementi. Robotikas elementi tiek 

integrēti 5. līdz 6. klases skolēniem matemātikas un dabaszinību mācību stundās, radot 

starppriekšmetu saikni un demonstrējot daudzpusīgo tehnoloģiju pielietojumu ikdienā. Projekta 

ietvaros realizēja 102 mācību stundas par dažādām tēmām - "Gravitācija un berzes spēks", 

"Ceļš, ātrums, laiks" u.c. Mācību stundas vadīja Ventspils Digitālā centra pasniedzēja, kas 

nodarbībās integrēja dažādus robotus - LEGO WeDo, Edison bot u.c., radot priekšstatu par 

robottehnikas straujo attīstību un ļaujot bērniem apgūt dažādas programmēšanas vides.  

 

 

Nodarbību cikla "Latvijas patrioti" ietvaros 5. un 6. klašu skolēniem tika organizētas un 

piedāvātas nodarbības brīvā dabā, muzeju apmeklējumi, tikšanās ar jaunsargiem, zemessargiem 

u.c. aktivitātes. 

Lai attīstītu bērnu loģisko domāšanu, problēmu risināšanu un radošumu, 5. un 6. klašu 

izglītojamajiem ar augstiem un vispārējiem sasniegumiem, notika grupu nodarbības 

programmēšanā. Skolēni programmēja vizuālās programmēšanas platformā Scratch, kurā 

secīgi var savienot programmēšanas blokus, lai patstāvīgi izveidotu pirmās animācijas un 

spēles, ieprogrammētu aktīvus, kustīgus objektus. Izveidotos darbus varēja pamēģināt lietot arī 
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citi - paspēlēties ar izveidoto spēlīti, kas ir motivējoši un bieži dod gandarījumu par 

paveikto. Scratch palīdz jauniešiem iemācīties domāt radoši, cēloņsakarības saskatoši, 

sistēmiski, kā arī ir iespēja strādāt grupā, tās ir būtiskas prasmes dzīvei 21. gadsimtā. 

Visu klašu izglītojamajiem tika piedāvātas nodarbības "Miksike" (galvas rēķini). Grupu 

nodarbības matemātisko spēju attīstīšanai, izglītojamiem ar vispārējiem un augstiem mācību 

sasniegumiem.  

Nodarbību “Sporta spēles” ietvaros, skolēniem dota iespēja aktīvi izkustēties starpbrīžos sporta 

zālē, gūstot prieku un gandarījumu par sportošanu. Skolēnu atsaucība bija liela, starpbrīži tika 

dalīti blokos - skolēni spēlēja volejbolu, basketbolu, florbolu, tautas bumbu.  

Projekta ietvaros katra klase devās mācību vizītēs. Izglītojamie apmeklēja Rīgas Nacionālo 

Zoodārzu, kur pētīja un vēroja Zoodārza iemītniekus un viņu izturēšanos, īpaši uzmanību 

pievērsa dažādu siltuma joslās dzīvojošiem dzīvniekiem, viņu pielāgošanos apkārtējai videi. Ar 

īpašu interesi izmantoja zoodārza piedāvātos uzskates līdzekļus, lai labāk izzinātu dzīvnieku 

īpašības un īpatnības. Īpaši interesanti bija vērot tos dzīvniekus, kuriem bija mazuļi. Rīgas 

Zooloģiskajā dārzā skolēniem tika vadīta nodarbība “Dzīvnieki Latvijas ainavā”, kura sasaucas 

ar dabaszinībās apgūto teorētisko mācību saturu. Skolēni praktiski izspēlēja interaktīvu galda 

spēli, sastrādājās grupās, iepazinās ar dzīvniekiem, kuri sastopami dabā. Gida pavadībā 

apskatīja Zoodārza dzīvniekus, turpinot nodarbības tēmu. Nodarbība ilga 2 stundas, kas ļāva 

plaši iedziļināties tēmā. 

 

Rīgas Motormuzejā skolēni apmeklēja nodarbību “Atlecošā bumbiņa”, kur tika iepazīstināti ar 

gumijas rašanās un gumijas bumbiņas izgatavošanas vēsturi. Skolēni praktiskajā nodarbībā 

izgatavoja savu atlecošo bumbiņu, kuras īpašības paši varēja novērtēt. Skolēniem bija iespēja 

savus darbus savstarpēji salīdzināt un izvērtēt veikumu. 



4 
 

Iepazīstoties ar ekspozīcijām, skolēni guva priekšstatu, kā attīstījusies automobiļu ražošana, kas 

darbina automobili un ietekmē tā kustību. Vislielāko atklājēja prieku sagādāja tie spēkrati, kas 

bija paredzēti iekāpšanai un tuvākai apskatei. Šie eksponāti bija aprīkoti ar videoierakstiem, kā 

arī gaismas un skaņas efektiem.  Īpašu uzmanību izpelnījās agrāko laiku sazināšanās aparāti. 

Vēl Rīgas Motormuzeju skolēniem bija iespēja praktiski darboties izzinošā nodarbībā “Vēja 

ģeneratori”. Skolēni saņēma uzdevumu – izveidot savu vēja ģeneratoru. Skolēni veidoja no 

papīra dažāda lieluma spārnus un izmēģināja tos darbībā pie mākslīgā vēja.  Izmēģinot dažādas 

tehnoloģijas ģeneratora spārnu veidošanā un praktiskā veidā izzinot dabas likumus, skolēni 

secināja, ka vēja ātrumam ir būtiska nozīmē elektroenerģijas ražošanā. Nodarbības beigās 

skolēnu komandas sacentās, kuras komandas vēja ģeneratori saražoja visvairāk elektrību. 

Pēc nodarbības skolēni bija iespēja iepazīties ar interaktīvajām ekspozīcijām. Muzeja eksponāti 

bija balstīti gan fizikas, gan ķīmijas u.c. zinātnē, un, tos aplūkojot, pārliecinoties par to darbību, 

skolēnos tika raisīta interese un sniegtas jaunas zināšanas par tehnikas attīstību un fizikas 

zinātnēm. Gida stāstījums skolēnus ar dažādiem jautājumiem vai norādēm rosināja domāt un 

secināt. 
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6. klases izglītojamie Motormuzejā apskatīja desmit ekspozīcijas, kurās iepazinās gan ar 

automobiļa tapšanas garo ceļu, gan autobūves pirmsākumiem, gan dažādu gadugājuma 

automobiļiem, gan Latvijā ražotajiem automobiļiem. Skolēni ar lielu prieku un interesi 

izmantoja arī dažādos interaktīvos statīvus, kur ar jaunāko tehnoloģiju iespējām vai spēles veidā 

bija iespējams vairāk uzzināt par spēkratu ražošanu un tehniskajiem risinājumiem. 

 

Iepazīstoties ar ekspozīcijām, skolēni guva zināšanas, kā attīstījusies automobiļu ražošana, kas 

darbina automobili un ietekmē tā kustību. Vislielāko atklājēja prieku sagādāja tie spēkrati, kas 

bija paredzēti iekāpšanai un tuvākai apskatei. Šie eksponāti bija aprīkoti ar videoierakstiem, kā 

arī gaismas un skaņas efektiem, kas nodrošināja skolēniem priekšstatu par to laiku, kad 

automobilis vēl kursēja pa ceļiem. 
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Tā kā viscaur ekspozīcijai bērniem pieejamas interaktīvās darba stacijas, atpūtas zonas ar 

dažādām spēlēm, skolēni varēja laiku pavadīt gan izglītojoši, gan aizraujoši. 

 

Tehniski radošā nodarbība “Edisona eksperiments” skolēniem nodrošināja pirmo izpratni par 

automobiļu lukturu rašanās vēsturi, kvēlspuldzes veidošanu un elektrisko ķēdi. Lakoniskā un 

saprotamā izklāstā skolēni vispirms tika iepazīstināti ar automobiļu lukturu ražošanas vēsturi 

un Tomasa Edisona nozīmīgākajiem izgudrojumiem. 

 

Tad skolēni, sadarbojoties pāros, veica divus dažādus eksperimentus. Pirmajā eksperimentā 

skolēni veidoja elektrisko ķēdi, izmantojot citronus, naglas un monētas. Šis eksperiments ļāva 
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noskaidrot, kādēļ elektrību ražo citrons vai ābols, kā veidojama elektriskā ķēde, tos arī sasaistot 

ar reālām ikdienas situācijām, ko skolēni var novērot dzīvē. 

Otrajā eksperimentā skolēni veidoja kvēlspuldzes, izmantojot stikla burciņas un 3 dažādus 

materiālus kvēldiegam, lai noskaidrotu, kādu spilgtumu un degšanas ilgumu katrs no tiem 

nodrošina. Eksperimenta rezultāti tika fiksēti tabulā, un, balstoties uz tiem, skolēni mācījās 

formulēt secinājumus. 

 

Kopumā skolēni muzeja un nodarbības apmeklējuma laikā guva vērtīgu pieredzi: 

 zināšanas par automobiļu attīstības vēsturi, 

 zināšanas par elektrisko ķēdi, tās veidošanu un kvēlspuldzes sastāvu, 

 prasmi veidot eksperimentus atbilstoši norādītajai gaitai, 

 prasmi novērojumus fiksēt tabulā un formulēt secinājumus, 

 priekšstatu par fizikas likumsakarībām, balstoties uz eksperimentos veiktajiem 

atklājumiem u.c.  

Bērnu zinātnes centrā “Tehnoannas pagrabi” tika piedāvātas vairākas izglītojošas, zinātni 

popularizējošas interaktīvas izstādes, kurās apvienojās pedagoģija, zinātne un māksla. Centra 

apmeklējuma laikā skolēniem bija iespēja novērot, kā atdzīvojas rotaļlietas un darbojas modeļi 

un objekti, kas ļauj iepazīt cilvēka maņu orgānu darbību – greizie spoguļi, māja bez sienām, 

kaleidoskopi, planetārijs un daudz kas cits. Radās iespēja iepazīt sevi un apkārtējo pasauli, 

darbojoties dažādās izzinošās atrakcijās, uzdevumos un spēlēs. Skolēni nodarbību laikā 

darbojās ar lielu interesi, aizrautību un sajūsmu, jo viss, arī netveramais un mākslinieciskais, 

tika pamatots eksaktās un dabas zinātnēs. Ar lielu uzmanību un aizrautību skolēni piedalījās 

nodarbībā par dabas norisi: kā rodas zibens. 
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Mācību vizītē zinātkāres centrā ”Zinoo” skolēniem bija iespēja pielietot savas zināšanas 

robotikā, informātikā un matemātikā. Skolēni strādāja grupās un izveidoja robotus. Uzdevums 

bija izdomāt, kā izveidot vislabāko robotu, kas pārspētu citus un uzvarētu sacensībās, kas tika 

organizētas nodarbības beigās. Tāpat skolēni iepazinās ar ekspozīciju, varēja izmēģināt un vērot 

kā dažādi fizikas likumi darbojas dzīvē. 

 

6. klašu skolēni mācību vizītē uz Liepājā, apmeklēja tehnoloģiju centru “Zinoo” un nodarbību 

“Ūdens attīrīšanas sistēma”. 
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Pirms nodarbības skolēniem bija iespēja iepazīties ar interaktīvajām ekspozīcijām, izmēģinot 

dažādas tehnoloģijas un praktiskā veidā izzinot dabas likumus. Izstrādātie eksponāti bija balstīti 

gan fizikas, gan anatomijas, gan ķīmijas u.c. zinātnē, un, tos aplūkojot, pārliecinoties par to 

darbību, skolēnos tika raisīta interese un sniegtas jaunas zināšanas par dabas zinātnēm. Ar 

ikvienu eksponātu bija iespējams praktiski darboties, un tie bija papildināti ar dažādiem jautāju 

Nodarbības “Ūdens attīrīšanas sistēma” sākumā skolēniem īsumā tika izklāstīti ķīmijas 

aizsākumi Latvijā, kā arī demonstrēts neliels videoieraksts, kur bija iespējams uzzināt par ūdens 

attīrīšanas procesu pilsētā. Pēc ieraksta noskatīšanās ar skolēniem tika pārrunāti secinājumi par 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbību un ūdens attīrīšanu kā sarežģītu un laikietilpīgu procesu. 

 

Pēc tam skolēni saņēma uzdevumu – izveidot savu ūdens attīrīšanas sistēmu, izmantojot 

plastmasas pudeli un dažādus materiālus ūdens filtrācijai: kafijas filtru, vati vai smiltis. Katrs 

skolēns pats varēja izvēlēties gan materiālus, gan kārtošanas secību, lai pēc tam varētu secināt, 

kuri no piedāvātajiem līdzekļiem efektīvāk nodrošina ūdens attīrīšanu.  
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Šajā mācību ekskursijā skolēniem bija iespējams iepazīt gan interaktīvo ekspozīciju, gan 

praktiski darboties nodarbībā. Tās laikā skolēni guva gan teorētiskas zināšanas par hidroloģiju 

kā vienu no dabas zinību nozarēm, gan praktiskās darbības rezultātā pilnveidoja prasmi 

eksperimentēt un analizēt gūtos rezultātus, tādējādi attīstot nozīmīgas kompetences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secinājumi: 

Noslēdzoties projekta posmam, skola izvērtēja plusus un mīnusus, atzīstot, ka projekta 

realizēšana ir devusi papildus iespējas un arī materiālos līdzekļus, lai veiktu individuālo darbu, 

dažādojot pieejas darbā ar skolēniem un līdz ar to veicinātu prasmju un iemaņu attīstību. 

Ir secināms, ka projekts sevi ir attaisnojis un ieguvēji gan izglītojamie, gan pedagogi. Visas 

plānotās aktivitātes – nodarbības, mācību vizītes u.c. ir realizētas. Kā norāda projektā iesaistītie 

pedagogi, strādājot individuāli ar skolēniem vai skolēnu grupu, tika veicināta bērnu vispārējo 

prasmju mērķtiecīga, saskaņota, pēctecīga apguve un lietošana, kā arī prasme savstarpēji 

sasaistīt dažādos mācību priekšmetos apgūtās teorētiskās zināšanas ar to praktisku pielietojumu, 

kā arī veicināta bērnu domāšanas un spriestspējas prasmju apguve. Projekta ietvaros darbojās 

divi pedagoga palīgi, kuriem bija iespēja sniegt atbalstu skolēniem ar mācību grūtībām, veicinot 

izglītojamo mācību motivāciju un tā palīdzot sekmīgāk apgūt izglītības programmas ietvaros 

plānoto mācību vielu.  

Projekta darbības analīze tika veikta arī skolu pedagoģiskās padomes sēdēs, lai plānotu nākamo 

projekta posmu, kas turpināsies līdz 2021. gadam. 

 

 

 


