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MĒS – DIGITĀLĀS PASAULES PILSOŅI("Scoil Mhuire") 

 
 

* Kas ir E-drošība? 
E-drošība ir veltīta bērnu un jauniešu izglītošanai, lai viņi droši varētu izmantot tehnoloģijas. 
 
* E-drošība veltīta tam, lai mācītos saprast un izmantot jaunās tehnoloģijas pozitīvā 

veidā. 
 
* E-drošība nav domāta, lai kaut ko aizliegtu – tā ir domāta, lai izglītotu par riskiem, kā arī 

par ieguvumiem, lai tiešsaistē varētu justies droši. 
 
* E-drošības uzdevums ir sniegt atbalstu bērniem un jauniešiem, lai veidotu drošāku 

tiešsaistes uzvedību gan skolā, gan ārpus tās. 
 

* E-drošības principi  
* E-drošība ir paredzēta, lai izglītotu un iedrošinātu bērnus droši lietot internetu un 

izbaudīt tā sniegtās priekšrocības. 
 
 
* E-drošība ir paredzēta, lai vecākos, skolotājos un citos pieaugušajos, kuru uzdevums ir 

izglītot bērnus, palielinātu izpratni par riskiem. 
 
 
* E-drošība nav saistīta ar datoriem vai tehnoloģijām, bet gan ar DROŠĪBU. 
 
* Kāpēc bērni par to nerunā? 
 
Viņi bažījas, ka pieaugušie ierobežos pieeju digitālajām tehnoloģijām. 
Ja pieaugušie atņem iespēju piekļūt datoriem vai tālruņiem pēc tam, kad bērns cietis no 
kiberiebiedēšanas, bērns izdara divus secinājumus. 
Pirmais: nav vērts neko stāstīt pieaugušajiem.  
Otrais: upuris pats ir vainīgs – tāpēc viņu soda. 
 

* Video  
 

Kā atbrīvoties no reklāmām "YouTube" 
* Dodies uz http://quietube.com/  
* Ievelc cilni savā rīkjoslā. 
* Apmeklējot tīmekļa vietni, noklikšķini uz cilnes un skaties video bez reklāmām. 
 
Bērniem draudzīga "YouTube" – http://gubeapp.com/  
Tajā ir tūkstošiem jautru, izglītojošu video bērniem.  
 
* Kas ir terorizēšana tiešsaistē (kiberiebiedēšana)? 
* http://www.youtube.com/watch?v=dkG00Czb4ho&list=UUSfCFQvV7annlf60sjxGGTQ&fe

ature=c4-overview&safe=active 
 
* Jaunā skaitļošanas programma – neietverot programmēšanu, uzsvars tiek likts uz digitālo 

pratību. 
 
 
 



Iesācēja posms (Junior Cycle) 
 

* Kā droši un apdomīgi izmantot tehnoloģiju, saglabājot personīgo informāciju privātu; 
kur vērsties pēc palīdzības un atbalsta, ja ir bažas par saturu vai saziņu internetā vai citās 
tiešsaistes tehnoloģijās. 

 
Zinātāja posms (Senior Cycle) 

 

* Izprast, kā darbojas datortīkli, tostarp internets; kā tie var nodrošināt daudzus 
pakalpojumus, piemēram, globālo tīmekli; un iespējas, ko tie piedāvā saziņai un sadarbībai; 
* kā efektīvi izmantot meklēšanas tehnoloģijas, kā novērtēt, kā tiek atlasīti un ranžēti 

rezultāti, un arī – kā novērtēt digitālo saturu; 
* droši, apdomīgi un atbildīgi izmantot tehnoloģiju; atšķirt pieņemamu uzvedību no 

nepieņemamas; apzināt, kādi ir dažādi iespējamie ziņošanas veidi.  
 
 

Turpmākajās vietnēs ir daudz noderīgas informācijas par to, kā visa ģimene var droši darboties 
tiešsaistē un izmantot mobilās tehnoloģijas: 
 

 
* www.theparentzone.co.uk/ – daudz lielisku resursu un padomu par to, kā runāt par 

digitālo drošību ar savu bērnu. 
 
* www.childnet-int.org – bezpeļņas organizācija, kas nepastarpināti strādā ar bērniem, 

vecākiem un skolotājiem, lai nodrošinātu, ka tiek risināti tiešsaistes bērnu aizsardzības 
jautājumi, un panāktu, lai bērni izmantotu internetu droši un pozitīvi. "Know IT All" – "Childnet 
International" izveidots tiešsaistes ceļvedis vecākiem – www.childnet-int.org/kia/ 
 
* www.thinkuknow.co.uk – Bērnu ļaunprātīgas izmantošanas novēršanas un tiešsaistes 

aizsardzības centrs (CEOP – Child Exploitation and Online Protection Centre) ir izveidojis savu 
izglītības vietni, kas ir izstrādāta un rakstīta tieši bērniem, jauniešiem, skolotājiem, vecākiem 
un aprūpētājiem. 
 
* www.getsafeonline.org – iesācēju rokasgrāmata par drošu interneta lietošanu, ieskaitot 

viktorīnu un dažas video pamācības par to, kā saglabāt drošību tiešsaistē. 
 
* www.kidsmart.org.uk – "Kidsmart" ir godalgota interneta drošības vietne vecākiem un 

visiem, kas strādā ar bērniem. To ir izstrādājusi interneta bērnu labdarības organizācija 
"Childnet International", un tai ir lieliska informācija par daudzām bērnu izmantotajām 
tehnoloģijām, ar padomiem, kā droši uzturēties tiešsaistē. 

 

 
KĀ MĀCĪT, IZMANTOJOT “EAR” MODELI? 

 

Viens no labākajiem mācīšanas veidiem – trīs stadiju mācību modeļa "EAR” izmantošana  

 

E (evocation – atsaukšana atmiņā) – šīs stadijas mērķis ir mudināt skolēnus izvērtēt savus 

priekšstatus par apgūstamo tematu (ko viņi zina par tēmu, ko viņi par to domā, ko viņi vēlas 

uzzināt utt.). Pateicoties šai stadijai, skolotājs var izvērst darbu ar apgūstamo tematu.  

 



A (awareness – apzināšanās, saprašana) – šajā mācīšanās stadijā skolēni strādā ar jaunu 

informāciju, savienojot to ar jau esošajām zināšanām.  

 

R (reflection – refleksija) – šajā stadijā skolēni atspoguļo, ko viņi zina vai ir uzzinājuši. Šajā 

stadijā skolēniem jāgūst izpratne par vides problēmām.  

 

DARBS PROJEKTOS 21. GADSIMTA SKOLĀ 

 

Izglītībai 21. gadsimtā ir maz sakara ar tradicionālo izglītību, ar ko mēs eksperimentējām, 

kad bija jauni. Pasaulē un sabiedrībā ir notikušas būtiskas izmaiņas visos līmeņos, un izglītību 

nevar izslēgt no šīm pārmaiņām. Skolas nav vienīgie bērnu mācību centri, turklāt tie pat nav pirmie 

informācijas un apmācības avoti. Ārpus klasēm skolēni tiek apbērti ar pievilcīga formāta 

informāciju, kuru viņi pat nav meklējuši. Ņemot to vērā, skolai ir nepieciešams radīt risinājumu un 

nepieciešamos instrumentus, lai kritiski un strukturēti tiktu galā ar šo informācijas lavīnu. 

 

Ir ļoti maz obligātu zināšanu, pašreizējā zinātne ir zaudējusi lielu daļu no kādreizējās 

noteiktības. 

Tādēļ izglītības uzdevums nav pasniegt zināšanas kā galīgās patiesības, bet gan palīdzēt 

izveidot savu skatpunktu, reālistisku patiesību, kas veidota no daudzām patiesībām. 

 

Mums jāmācās sadzīvot ar teoriju relativitāti, daudzveidīgām informācijas interpretācijām, 

un no tā visa veidot savu personīgo viedokli. Daži autori runā par plūstošu realitāti, kur zināšanas 

pastāvīgi pārvietojas, un kur iegūt informāciju ir salīdzinoši viegli un ātri. Tehnoloģisko un 

zinātnisko izmaiņu temps neļauj mums prognozēt, kādas zināšanas mums būs nepieciešamas 

relatīvā nākotnes posmā. Rodas arvien jauni profesionālie profili, kas paver plašu un 

daudzveidīgu profesionālo mobilitāti. Izglītības sistēma nevar tikt galā ar visām vajadzībām, par 

kurām mēs neko pat nenojaušam. Mūsu uzdevums nākotnes pilsoņu priekšā: iemācīt, kā kļūt 

elastīgākiem, efektīvākiem un patstāvīgākiem mācībās, nodrošinot viņiem mācīšanās prasmes, 

nevis tikai zināšanas un faktus. 

 

Atskatoties pagātnē, redzams, ka mūsu izglītības sistēma ir balstīta uz to, lai skolēniem 

nodotu mūsu rīcībā esošās zināšanas un meistarklasēs iemācītu, kā kas darāms. Eksāmenos 

tiek vērtēts, vai skolēns sniedz pareizu vai nepareizu atbildi. Šāda metode vairs nav lietderīga. 

Mēs nezinām, kādi jauni darbi pastāvēs pēc dažiem gadiem, un mēs nezinām, kādas problēmas 

jauniešiem būs jāatrisina. Mūsdienu pasaulē viss mainās, un mums ir jātrenē prāts, lai tas zinātu, 

kā reaģēt uz iepriekš nezināmu informāciju. Jāizbeidz apbērt skolēnus ar informāciju. Skolēns 

visproduktīvāk mācās, veicot reālus projektus, nevis klausoties skolotāja stāstītajā. Skolēnam ir 

jāiet ārpus skolas, jāatrod (jānosaka) problēmas, jāizstrādā un jāizmēģina problēmu risinājumi. 

Reāli gadījumi veicina mācīšanos krietni labāk nekā hipotētiski vingrinājumi klasē. 

 

KAS IR DARBS PROJEKTOS? 



 

DZIRDĒT – AIZMIRST, REDZĒT – ATCERĒTIES, DARĪT – IEMĀCĪTIES 

 

Projekta darbs nenozīmē tikai darbu bez grāmatām. Mēs varam strādāt bez grāmatām un 

atkārtot tradicionālās skolas kļūdas un dinamiku. Darbs projektos nozīmē jaunu izglītības vīziju, 

kurā skolēni kļūst par galvenajiem mācību procesa dalībniekiem, un process norisinās, balstoties 

uz viņu interesēm un izmantojot viņu motivāciju. Par svarīgāko tiek atzīts, kā skolēns pielieto 

esošās un iegūtās zināšanas, pievēršot uzmanību veidiem, kā ir jārīkojas ar informāciju. Īpaša 

uzmanība tiek pievērsta procedūrām, kas tiek izmantotas, lai atrastu un apgūtu jaunas zināšanas. 

 

Šī mācību stratēģija ir autentisks mācību modelis, kurā skolēni plāno, īsteno un vērtē 

projektus, kas attiecas uz reālās dzīves situācijām ārpus klases (Blank, 1997; Dickinson, et al., 

1998; Harwell, 1997). Tiek realizētas nevis īslaicīgas un izolētas nodarbības, bet starpnozaru, 

ilgtermiņa, uz skolēnu orientētas aktivitātes (Challenge 2000 Multimedia Project, 1999). Projektā 

balstītas mācību stratēģijas sakņojas konstruktīvistu pieejā, kas attīstījusies no tādu psihologu un 

pedagogu darba, kā Ļevs Vigotskis (Lev Vygotsky), Džeroms Bruners (Jerome Bruner), Žans 

Piažē (Jean Piaget) un Džons Djūijs (John Dewey). 

Konstruktīvisms aplūko mācīšanos kā garīgo (prāta) konstrukciju rezultātu. Tas nozīmē, 

ka bērni mācās veidot jaunas idejas vai koncepcijas, pamatojoties uz viņu pašreizējām un 

iepriekšējām zināšanām (Karlin & Vianni, 2001). 

 

Kopumā, projektiem būtu jāpiemīt šādiem raksturlielumiem: 

 

– Tiem jābūt vērstiem uz skolēniem. 

– Tiem jāsākas no viņu zināšanām un pieredzes. 

– Tiem jāveicina aktīva visu skolēnu līdzdalība. 

– Jābūt skaidri definētam sākumam, attīstībai un nobeigumam. 

– To saturam jābūt skolēniem nozīmīgam. 

– Tiem jārisina reālu dzīves situāciju problēmas. 

– Informācija jāievāc no pirmavotiem. 

– Ar projektiem strādājot, jāveic dažādu veidu darbības, dažādās grupās. 

– Tajos jāiekļauj jaunās tehnoloģijas. 

– Tiem jābūt saistītiem ar skolēnu mācību programmu mērķiem un saturu. 

– Tiem jārada materiāli produkti, kurus var parādīt un izskaidrot. 

– Tiem jāietver darbības, kas ir tuvinātas reālajai sociālajai un profesionālajai pasaulei. 

– Tiem jārada iespēja novērtēt savu un kolēģu darbu. 

– Tiem jāveicina diskusijas un darbību analīzi. 

 

Viens no projekta ievērojamākajiem ieguvumiem ir skolēnu motivācija mācīties, jo projekts ļauj 

viņiem izvēlēties tēmas, kas viņus interesē un kas attiecas uz viņu dzīvi (Katz & Chard, 1989). 

Skolotājiem arvien biežāk nākas sadarboties ar bērniem, kam ir plaša spektra iemaņas, kas 

nākušas no dažādām kultūras un etniskajām grupām. Projekti piedāvā izdevību klasē ieviest 



plašu mācību iespēju klāstu. Tas var motivēt dažādu sociokultūru izcelsmes skolēnus, jo bērni 

var izvēlēties mācību priekšmetus, kas saistīti ar viņu pašu pieredzi, un ļauj viņiem izmantot ar 

viņu kultūru saistītos mācību stilus vai viņu personīgo mācību stilu (Katz & Chard, 1989).  

 

Projekti palīdz:  

· Sagatavot skolēnus darbam nākotnē. 

· Palielināt motivāciju. 

· Radīt saikni starp mācīšanos skolā un realitāti. 

· Piedāvāt sadarbības iespējas zināšanu veidošanai. 

· Palielināt sociālās un komunikācijas prasmes. 

· Palielināt problēmu risināšanas prasmes. 

· Dot iespēju skolēniem saskatīt un pielietot saistību starp dažādām disciplīnām. 

· Piedāvāt iespējas dot ieguldījumu skolā vai kopienā. 

· Izpētīt pašcieņu. 

· Sniegt iespēju praktiski izmēģināt jauno tehnoloģiju pielietojumu reālajā pasaulē. 

 

Projektiem ir īpaša ietekme uz četrām galvenajām asīm: 

– Mācīšanās pieņemt lēmumus: ierosināt, argumentēt, debatēt, izvēlēties, vienoties... 

– Informācijas apstrāde: meklēt, analizēt, apstrādāt, asimilēt, novērtēt... 

– Informācijas nodošana: izstāstīt to citiem, padarīt to saprotamu, izvērst, pasniegt... 

– Mācīšanās izvērtēšana: zināt sākuma punktu; ko vēlamies uzzināt; kā to novērtēsim... 

 

 

Iespējamais scenārijs projekta izstrādei: 

 

1. Tēmas izvēle. To izvēlas gan skolēni, gan skolotāji. Kad vien iespējams, jācenšas sasniegt 

konsensu. No balsošanas vēlams izvairīties, kā arī no tā, ka kāds vienmēr ir uzvarētājs. Spēja 

sasniegt konsensu ir būtisks šīs metodikas elements. 

 

2. Noskaidrošana, ko skolēni zina, un ko vēlas iemācīties. Izveidojiet kopā ar skolēniem trīs, 

četrus vai piecus jautājumus, ko viņi vēlas izpētīt. 

 

3. Skolotāja sagatavots scenārijs, balstoties uz iepriekšējiem punktiem. 

 

4. Laika izvērtējums, skaidri nosakot, cik daudz laika tiks veltīts katrai sadaļai. 

 

5. Izpēte un darbs ar informāciju. 

 

6. Skolēnu sagatavoti projekta rezultāti. 

 

7. Šo rezultātu izstādīšana vai prezentēšana. 

 



8. Pārskatīšana vai apkopojums, ko ticis darīts un kas ticis uzzināts. 

 

9. Projekta novērtēšana. Mēs esam atbildējuši uz uzdotajiem jautājumiem, esam ieguvuši 

jaunas zināšanas... 

 

PROJEKTI SOLI PA SOLIM 

 

1. Tēmas izvēle. 

 

Šis pirmais solis ir ļoti svarīgs. Grupai jānonāk pie vienprātīga lēmuma, kāda būs tēma, 

izvairoties no balsošanas, lai nav uzvarētāju vai zaudētāju, un ņemot vērā, ka visi grupas 

dalībnieki piedalīsies projektā. Atslēgas vārds ir "konsenss". 

 

Vispirms mēs aicinām skolēnus individuāli izdomāt, ko viņi vēlētos izpētīt vai par kādu tēmu 

viņi vēlētos uzzināt ko vairāk. Mēs sarakstām visas tēmas uz tāfeles. Katrs pasaka savu iecienīto 

vai izvēlēto tēmu. Kad saraksts pabeigts, mēs to sākam sakārtot. Būs tēmas, kas atkārtojas, un 

būs līdzīgas tēmas, ko var apvienot. 

 

Kad saraksts ir saīsināts līdz 4, 5 vai 6 kombinētajām tēmām, sagrupējiet skolēnus pēc 

tēmām, kas viņus interesē. Katrai grupai tiek dots uzdevums aizstāvēt savu tēmu. Tas nozīmē, 

ka viņiem jācenšas pārliecināt pārējos klases biedrus, ka viņu piedāvātā tēma ir vislabākā tēma 

visu kopīgajam projektam. Katrs temats pēc kārtas tiek apspriests visā klasē. Kad vienas tēmas 

apspriešana pabeigta, nākamā grupa sāk savas tēmas aizstāvēšanu. Pārējie klasesbiedri var 

uzdot jautājumus un izteikt iebildumus. Uz jautājumiem ir jāatbild un pret iebildumiem jāaizstāvas. 

Mērķis ir panākt, lai beigu beigās visa klase vienotos par kopīgu tēmu. 

 

2. Ko mēs gribam uzzināt? 

 

Kad projekta tēma ir izvēlēta, katrs skolēnam jāpasaka, ko viņš vēlētas uzzināt par izvēlēto 

priekšmetu (jautājumi, jēdzieni, šaubas, eksperimenti, testi, izejas ...). Mēs uzklausām visus, un, 

tāpat kā iepriekš, sarakstu vajadzēs saīsināt, sagrupējot līdzīgas atbildes vai noraidot jautājumus, 

atkarībā no tā, vai ar tiem var vai nevar strādāt. 

 

Mērķis ir panākt, ka paliek vismaz trīs, bet ne vairāk kā pieci jautājumi vai idejas, ar kurām 

strādāt. Atkarībā no pētāmo problēmu skaita, projekts būs ilgāks vai mazāk ilgs. Mēs domājam, 

ka ļoti ilgi projekti var nogurdināt skolēnus, taču ne vienmēr – tas atkarīgs no skolēnu 

ieinteresētības un mūsu spējas to stimulēt. Ir ļoti svarīgi precīzi definēt, ar ko mēs nodarbosimies 

projekta laikā, jo projekts nevar ilgt nebeidzami. 

 

3. Ko mēs zinām, un hipotēžu izvirzīšana. 

 

Mēs vienmēr virzīsimies uz priekšu, balstoties uz studentu zināšanām, un tāpēc mēs 



viņiem jautājam, ko viņi jau zina. Mēs vēlamies apkopot visu, ko viņi zina, un tas mums dod 

iespēju sākt darboties. Var gadīties, ka neviens par tēmu neko nezina – šajā gadījumā mums būs 

jāsameklē kāds sākumpunkts. 

 

Ļoti bieži skolēni tomēr zina vismaz kaut ko par priekšmetu, pat ja viņiem ir maldīgs 

priekšstats; tas mums palīdz formulēt dažādas hipotēzes par problēmām un idejām, kuras ir 

izskanējušas. Šis ir ļoti svarīgs solis, jo hipotēzes formulēšana ir ļoti svarīgs zinātniskā skatpunkta 

stūrakmens. Katrs skolēns var formulēt savu hipotēzi, un to iespējams darīt arī mazās grupās, 

apspriežoties un vienojoties. Mēs varam uzdot jautājumus vai formulēt dažādu jautājumu 

hipotēzes vienlaicīgi. 

 

4. Mēs meklējam informāciju. 

 

Šis solis parasti aizņem ilgāku laiku, tādēļ ir nepieciešams, lai laika plāns būtu cik vien 

iespējams precīzs, lai kontrolētu projekta garumu. Ir ļoti svarīgi, lai skolēni veiktu izpēti. Process 

ir ne mazāks svarīgs par rezultātu. Mēs varam vākt informāciju daudzos veidos, un, jo dažādāki 

būs informācijas ievākšanas uzdevumi, jo auglīgāks būs projekts: tā var būt pētīšana, izmantojot 

IKT, tie var būt pētnieciski izbraukumi un mācību ekskursijas, intervijas, filmas vai dokumentālās 

filmas, pētījumi bibliotēkās, literatūras lasīšana un izprašana, aptaujas un veidlapas... 

 

Ne visa informācija ir derīga un skaidra. Lai skolēni to saprastu, mums ir jāizskaidro viņiem, 

kā atrast informāciju, un mums skolēniem jāpalīdz procesa gaitā. Uzsvars ir nevis uz informācijas 

kopēšanu, bet lasīšanu, klausīšanos, novērošanu un, galvenokārt, izprašanu. Informācija nav 

derīga, ja tā netiek izprasta. 

 

PROJEKTA VEIDOŠANAS SOĻI 

 

No mūsu viedokļa, jebkura izglītības projekta plānošanas sākumpunkts ir skaidrība, kā 

mūsu skolēniem jāveic uzdevumi. Mēs lielā mērā piekrītam Fernando Truhijo (Fernando Trujillo) 

izteiktajai idejai rakstā "Kā veidot integrētu uzdevumu, izmantojot IKT" – uzdevumi jāsastāda tā, 

lai tajos faktiski būtu iekļauti novērtēšanas kritēriji. Ir svarīgi sākt plānošanu ar ļoti skaidru 

priekšstatu par to, ko mēs vēlētos, lai skolēni izdara, un ko mēs to novērtēsim; un vajag, lai 

skolēniem tas būtu tikpat saprotams kā mums.  

Balstoties uz šo sākumpunktu, mēs atradīsim tēmu, jautājumu, nosaukumu, kas ietvers 

saturu, ar kuru mēs strādāsim, lai sasniegtu mūsu gala mērķi. Un acīmredzami, ka, plānojot 

veicamās darbības vai pasākumus, mēs vienmēr sāksim no iepriekšējām skolēnu zināšanām, kā 

arī ņemsim vērā viņu reālos apstākļus un sociālo vidi. Neaizmirsīsim arī ņemt vērā mūsu resursus, 

izmantojamo laiku, un palīdzību, kuru mēs varam iegūt. Vēl viens svarīgs aspekts it novērtēšana. 

Mums ir jāpatur prātā, kā projekts tiks īstenots, kādus rīkus mēs izmantosim, un kad tas viss tiks 

darīts. 

Apkopojot minēto, mums būtu jānonāk pie atbildēm uz šiem jautājumiem: 

 



1. Ko es gribu sasniegt? 

2. Ar ko es strādāšu? Ko es darīšu? 

3. Ko skolēni zina jau tagad? Ar ko man jāsāk? 

4. Kādi resursi ir pieejami? 

5. Kā mēs to paveiksim? 

6. Kā mēs novērtēsim projektu un procesu? 

 

SKOLU PROJEKTS “MIND LAB” 
 

"Mind Lab" ir novatoriska mācību metode, kuras mērķis ir bērnos attīstīt kognitīvās, sociālās, 

emocionālās un ētiskās prasmes, izmantojot spēļu stratēģijas. 

"Mind Lab" palīdz bērniem efektīvi izmantot skolas darba un dzīves procesus. 

Šī metode mudina bērnus saprast un atspoguļot, "iemācīties mācīties", un tā veicina  

apmierinātu, altruistisku, laimīgu cilvēku attīstību. 

 

Teorētiskā iedvesma 

 Rovens Foieršteins (Reuven Feuerstein) 

 Žans Piažē (Jean Piaget) 

 Marija Montesori (Maria Montessori) 

 Hovards Gārdners (Howard Gardner) 

 Ļevs Vigotskis (Lev Vygotsky) 

 Paulo Freire (Paulo Freire) 

 

Pamati 

Metodes "Mind Lab" pamatā ir trīs pamatelementi: 

stratēģijas spēles, kuru pamatā ir spēja risināt problēmas, pieņemt lēmumus un paredzēt 

situācijas attīstību; 

kognitīvās domāšanas modeļi, kuru pamatā ir sevis fiziskā un garīgā apzināšanās; un 

skolotāju iesaistīšanās ar mērķi palīdzēt skolēniem kļūt neatkarīgākiem, atspoguļot viņu 

zināšanas, un palīdzēt tās iegūt. 

 

 

Kā tā ir izmantojama? 

Lai attīstītu un uzlabotu spēju domāt, "Mind Lab" metodē tiek ievēroti trīs soļi: 

 



 

 

 

1. Skolēni piedalās spēlē, kas simulē reālās dzīves situāciju, un kopā ar skolotāju vai 

mediatoru atklāj dažādas stratēģijas un eksperimentē ar tām, lai uzlabotu savas 

spēles prasmes. 

2. Pēc spēles skolēni pārdomā stratēģijas, ko viņi izmantoja ar "Mind Lab" domāšanas 

modeļu palīdzību. Šis izziņas process ļauj viņiem palielināt pašizpratni, saprast savas 

emocijas un attieksmi pret citiem. 

3. Spēlējot reālās dzīvē balstītas spēles – spēles, kas ietver ģimenes un sociālās 

situācijas, jūtas un emocijas, skolēni apgūst noteiktas prasmes un domāšanas 

veidus. Tādā veidā viņi izstrādā tā sauktās dzīves prasmes. 

Metodika 

Domāšanas modeļi ir resursi, kas rada un organizē mūsu domāšanas veidu, un iedarbina to, 

saskaroties ar sarežģītu situāciju. 

1. LUKSOFORA METODE  

SARKANS: trauksme   

Analizējiet vidi un situāciju 

 DZELTENS: introspekcija 

Veiciet analīzi un plānojiet darbību  

 ZAĻŠ: darbība 

Pieņemiet lēmumu un rīkojieties 

 

LUKSOFORA METODE ir pati noderīgākā metode "Mind Lab" metožu klāstā. Bērni 

to var iemācīties jau pirmsskolas izglītības iestādē un izmantot visu atlikušo dzīvi. 

 

Pirmais solis 

Iesaistīšanās 

 
Skolēni iesaistās 

spēlē

Trešais solis 

Pārcelšana 

 

Skolēni pārceļ šos 

modeļus uz reālām 

situācijām 

Mācīšanās 

 
Skolēni mācās 

izmantot "Mind 

Lab" domāšanas 

modeļus.



IZMĒĢINĀJUMU UN KĻŪDU METODE 

Visi bērni izmanto šo metodi, sākot ar pirmajām dzīves dienām. 

Dažreiz tā ir vienīgā metode, kuru bērns var izmantot neskaidrās 

situācijās. 

 Mēģinājums 

 Neizdošanās 

 Kļūdas labošana 

 Atkārtots mēģinājums 

 

 

2. DETEKTĪVA METODE 

Šī metode palīdz mums pievērst uzmanību tam, kā mēs domājam, 

nevis – par ko mēs domājam, saskaroties ar sarežģītu situāciju 

vai problēmu. 

 

 

 

3. GĀJPUTNU METODE 

 

Gājputnu metafora ir lielisks piemērs, kā paskaidrot 

bērniem sadarbības nozīmi. 

Šī metode ir kognitīvās domāšanas modelis, kas palīdz 

mums saprast, kā efektīvi strādāt grupā, lai sasniegtu 

kopīgu mērķi. OMU KOKA METODE 

 

Šī metode palīdz analizēt un novērtēt dažādu darbību iespējamību, 

ņemot vērā sekas, kas var izrietēt no šīm darbībām. 

Šī analīze palīdz atrast un izvēlēties labāko stratēģiju. 

 

 

 

4. SPOGUĻA METODE 

 

Šī metode palīdz mums izpētīt sevi un pieņemt kā mūsu kļūdas, tā 

panākumus. Tas palīdz mums pārtraukt noteiktus domāšanas 

paradumus, pārvarēt noteiktus emocionālos šķēršļus, un līdz ar to 

paver iespēju apzinātām izmaiņām mūsos. 

 



 

 

5. KĀPŅU METODE 

 

Šī metode mums palīdz pakāpeniski virzīties uz savu mērķi. Tā 

attiecas uz domāšanas veidu, kas var palīdzēt risināt problēmu, 

piemērojot virkni stratēģisku darbību – vienu pēc otras, noteiktā 

kārtībā. 

 

 

 

 

 

Iegūtās prasmes 

 

Metode "Mind Lab" palīdz skolēniem uzlabot: 

 

Kognitīvās prasmes 

 Problēmu risināšanu 

 Plānošanu un lēmumu 
pieņemšanu 

 Loģisko un matemātisko 
domāšanu 

 Verbālās prasmes 

Emocionālās prasmes 

 Emociju kontrolēšanu 

 Mācīšanos no kļūdām 

 Pašdisciplīnu 

 Tikšanu galā ar 
panākumiem un 
neveiksmēm 

Ētikas prasmes 

 Noteikumu atzīšanu un ievērošanu 

 Atzīšanu, ka citi cilvēki un viņu viedokļi 

var būt atšķirīgi 

 Godīgas spēles attieksmes pieņemšanu 

Sociālās prasmes 

 Sadarbošanos komandā 

 Tikšanu galā ar konkurenci 

 Biedru cienīšanu 

 Citu cilvēku uzklausīšanu 



Pēdējās pamatskolas klases skolēni piedalās "National Mind Lab" Olimpiskajās spēlēs. 

Vispirms katrā skolā notiek atlases process. 

Skolēns, kas iziet cauri katram spēles posmam, kas norisinās gada laikā, uzvar un pārstāv 

savu skolu Olimpiskajās spēlēs. 

Katrai spēlei ir viens skolēns. 

BĒRNI DARBĀ 

  

 

 

 



SKOLOTĀJI DARBĀ – ERASMUS+ TIKŠANĀS 

 

 

 



  

 

 

"MIND LAB" OLIMPIĀDE SKOLĀ 
 

 

"NATIONAL MIND LAB" 2017 



 

 

"NATIONAL MIND LAB" 2018 

 

 

  

 

 

 

 



RADOŠUMA ATTĪSTĪŠANA PIRMSSKOLĀ UN SKOLĀ, IZMANTOJOT 
TEATRALIZĀCIJU 

Globalizācijas rezultātā, mainoties darba tirgum, radošums izvirzās kā viena no 
svarīgākajām kompetencēm 21. gadsimta cilvēkam.  

Radošums jeb kreativitāte ir plašs jēdziens, kas ir būtisks gan indivīda, gan sabiedrības 
līmenī, risinot uzdevumus dažādās jomās. Indivīda līmenī kreativitāte ir nozīmīga, 
piemēram, risinot darba un ikdienas dzīves problēmas, kā arī pašaktualizācijas procesā, 
cilvēkam realizējot savu spēju potenciālu. Sabiedrības līmenī kreativitāte var ietekmēt un 
virzīt jaunus zinātniskus atklājumus, izgudrojumus, mākslas stilus, kā arī sociālās 
programmas. Mūsdienās darba devēji galvenokārt izvēlas darbiniekus, kam piemīt radoša 
iztēle un kas izmanto radošu pieeju organizācijas problēmu risināšanā, nevis tos, kas 
vienkārši ir jauki cilvēki vai spējīgi labi mācīties un atcerēties (Sternberg, Lubart , 1999).  

Radošuma pētījumi pedagoģijā tiešā veidā bāzējas psiholoģijas zinātnē, tāpēc arī 
pedagoģijas kontekstā minami tādi radošuma komponenti kā spējas, attieksmes, intereses, 
prasmes, motivācija, zināšanas, intelekts, personība, uzskati un vērtības. Raksturojot 
radošuma būtību pedagoģijā, ir tendence uzskatīt, ka radošuma galvenā funkcija ir cilvēka 
pašaktualizācija, kam ir nozīmīga:  

 atvērtība pieredzei, iekļaujot spēju apzināties sevi pasaulē, izjust, pārdzīvot jūtas;  

 uzticēšanās ķermeniskajai izjūtai;  

 eksistenciālās pieredzes pārdzīvojums tagadnes realitātē (Rogers, 1967, Urban, 

2004) 

Tādēļ varam uzskatīt, ka teatralizācijai pirmsskolā un skolā ir būtiska loma radošuma 
attīstīšanā. Teatralizācija pirmsskolā un skolā bērniem ļauj brīvi un radoši izpausties, 
izmantojot dažādus priekšmetus, žestus un mīmiku, mainot balss intonāciju, pielāgojot 
atribūtus un maskas, bērniem ir iespēja iztēloties un pārtapt dažādos tēlos, izspēlēt 
dažādas situācijas un ļauties piedzīvojumiem. Teatralizācija pirmsskolā ir viens no 
svarīgākajiem darbības veidiem, ar kura palīdzību attīstīt dažādas prasmes un iemaņas. 
Caur aktiermākslu mēs veidojam bērnu runas vidi, attīstam valodu, dialoģisko runu, 
paplašinām vārdu krājumu, attīstām komunikācijas spējas un radošumu.  

Teatralizāciju  radošuma attīstīšanai varam izmantot pirmsskolā integrētajās nodarbībās, 
kas ietver sevī dažādas mācību jomas. Skolā teatralizāciju var integrēt praktiski jebkurā 
mācību priekšmetā, kā, piemēram, literatūrā, vēsturē, vizuālajā mākslā, svešvalodā, sportā 
un pat matemātikā.  

Ja pievēršas teatralizācijas formai, var izdalīt sekojošas aktivitātes: 
-tās norit pēc iepriekš sagatavota scenārija. Piemēram, kopā ar vēsturiskiem priekšmetiem 
var izspēlēt vēsturisku notikumu inscenējumu; 
-darbības attīstība vairākos paralēlos variantos (kas būtu, ja būtu); 
-forma atvērta ar bezgalīgām un neparedzamām iespējām. (Alksnis,2012). 
 

 



 

 

Dramatiskās rotaļas 

Dramatiskās rotaļas, kas palīdz "lauzt ledu", fiziski iesildīties, veicināt grupas dinamiku un 
radošumu.  

Tēla maiņa 
* ierosiniet, lai skolēni brīvi staigā pa telpu. 
* Ja klasē ir izvēlēta tēma, izvēlieties kādu tēmai atbilstošu tēlu un uzdodiet 
skolēniem staigāt tā, kā staigātu šis tēls. Piemēram – “staigājiet kā karaļi, karalienes, 
klauni”. 
* Šo rotaļu var spēlēt, attēlojot dzīvnieku gaitu. Lai skolēni izspēlē dažādus 
dzīvniekus. 
* Var uzdot skolēniem savstarpēji darboties tēla vai dzīvnieka lomā, tomēr uzmanīgi, 
jo tas var izraisīt haosu. 
* Spēlējiet, līdz skolēni zaudē interesi. Tas ir vienkāršs paņēmiens, kā skolēnos radīt 
dramatiskai tēlošanai nepieciešamo noskaņojumu.  
 

1, 2, 3  
* Izkārtojiet grupu aplī. 
* Apejiet apkārt aplim un pasakiet katram, kāds ir viņa numurs – 1, 2 vai 3. 
* Tad paziņojiet kādu interesantu lomu, kāda skolēniem jāizspēlē. Piemēram, 

1. numuri ir savvaļas dzīvnieki, u. tml. 
* Turpiniet spēli, līdz katrs numurs ir varējis izspēlēt vairākas lomas. 

 

Uzmini vārdu 
* Sadaliet grupu uz pusēm. Ja dalībnieku skaits ir nepāra, varat paši piedalīties 
grupā.  
* Kad grupa sadalīta uz pusēm, uzdodiet katram izvēlēties partneri no otras puses. 
* Savāciet vienu pusgrupu un klusām pasakiet tiem kādu vārdu. Vislabāk, ja tā ir 
emocija, piemēram, “kaislība, mīlestība, raizes”. 
* Mērķis – skolēniem izpaust šo vārdu saviem partneriem tikai ar ķermeni. 
 

Aplis, kas sastingst 
* Izkārtojiet grupu aplī. 
* Viens skolēns iznāk vidū un uzsāk solo improvizāciju. Palūdziet, lai grupa palīdz 

attīstīt scenāriju. 
* Tad piemērotā brīdī uzsauciet: "Stop!" 
* Kāds cits no apļa iznāk vidū un sāk jaunu improvizāciju, iedvesmojoties no 

iepriekšējā improvizētāja sastingušās pozas. 
* Ļaujiet improvizēt aptuveni 30 sekundes un uzsauciet: "Stop!", kad skolēni ir 

interesantā pozā. 
* Jauns dalībnieks iznāk vidū un samainās ar dalībnieku, kurš apļa vidū ir bijis 



visilgāk. 
* Viņš precīzi ieņem sastingušā dalībnieka pozu, un abi vidū esošie sāk jaunu ainu, 

iedvesmojoties no abu pozām. 
* Turpiniet rotaļu, līdz ikvienam ir bijusi iespēja pabūt apļa vidū, vai arī – līdz grupa 

sāk zaudēt interesi. 
 

DVD rotaļa 
* Sadaliet grupu trīs daļās. Šo apakšgrupu lielums nav svarīgs. 
* Dodiet katrai apakšgrupai izdevumu izdomāt trīs pozas jeb "statujas", kas 
atspoguļotu kādu stāstu. 
* Trīs pozām jāparāda stāsta iesākums, vidus un nobeigums. 
* Katrai grupai 5 minūtes laika, lai sagatavotos. 
* Dodieties uz telpu, kurā var uzstāties, ļaujiet, lai katra apakšgrupa uzstājas. 
* Aiciniet pārējo apakšgrupu dalībniekus pastāstīt, kādu stāstu (DVD) viņi redzēja. 
 
 

Pa vienam vārdam 
Grupai esot aplī, tiek uzsākts stāsts. Katrs nākamais dalībnieks aplī pasaka vienu vārdu. 
Iesākums parasti ir "Reiz – sensenos – laikos". Mērķis ir panākt brīvu domu plūsmu, 
necenšoties uzminēt, kāds būs nākamais vārds un necenšoties stāstu bīdīt kādā noteiktā 
virzienā. Visbiežāk nav viegli uzturēt stāsta loģisko plūdumu, toties šī rotaļa vienmēr ir ļoti 
uzjautrinoša. Ja grupa ir pārlieku liela, sadaliet to apakšgrupās. 

* Rotaļas variants – vārda teicējam mest bumbiņu jebkuram apļa dalībniekam, tad 

nākamā vārda teicējs var izrādīties jebkurš. 

* Bumbiņa jāsviež brīdī, kad tiek pateikts vārds. 

* Tas nodrošina, ka dalībnieki ir uzmanīgāki, taču jāraugās, lai visiem ir iespēja 

pievienot stāstam savus vārdus. 
Var izmēģināt rotaļu, kur dalībnieki sadalās pa pāriem, un dalībnieki nevis vienkārši 
pasaka vārdu, bet izspēlē to. Šajā variantā stāsts jāstāsta tagadnē un pirmās personas 
daudzskaitlī ("mēs"). Piemēram, "Mēs – kāpjam – kalnā. – Skat – kāds – milzīgs – 
zirneklis – nāk – pretī. – Bēdz! – Ātri!" Tā ir iespējams ātri radīt piedzīvojumu stāstu. Šo 
rotaļu var izspēlēt arī tā, ka divi vai vairāki dalībnieki iejūtas kādā tēlā, un stāsta stāstu no 
sava tēla skatpunkta. Tā var izspēlēt smieklīgas intervijas. 
 

 

 

 

 

 

 



Labās prakses piemēri 
Radošais darbs "Maskas" 

(Bērnu, vecāku un skolotāju kopdarbi) 
 

  

 



 
 

 
 

 

 



KAS IR IPC? 
 
IPC, starptautiskā pamatskolas izglītības programma (IPC – International primary 
curriclum) ir mūsdienu pamatizglītības programma (1. – 8. klasēm), kurā svarīgākā nozīme 
ir mācīšanās procesam. Mēs esam pārliecināti, ka bērni visvairāk iemācās aizraujošās, 
aktīvās un jēgpilnās nodarbībās. IPC palīdz gan skolām, gan skolotājiem. Mūsu bērni 
pastāvīgi saskaras ar milzīgu dažādu veidu informācijas daudzumu. Turklāt viņi saskaras 
ar dažādu veidu atšķirībām starp cilvēkiem un kultūrām. Tam nepieciešama atšķirīga 
izglītība. Izglītība, kurā papildus zināšanām uzmanība tiek pievērsta arī prasmēm un 
izpratnei. IPC piedāvā atbilstošu tādu zināšanu, prasmju un ieskatu kombināciju, kas ļauj 
bērniem veiksmīgāk risināt 21. gadsimta sarežģījumus.  
 
Mācīšanās caur vērtībām 
Izmantojot IPC, skolēni attīsta pašapziņu un atklāj savus talantus. Neizbēgami bērni arī 
iemācās saprast cits citu. Bērni mācās ne tikai no pašu pieredzes, bet arī no skolasbiedru 
pieredzes un citu cilvēku pieredzes gan tuvumā, gan tālumā. Normas un vērtības ir 
neizsmeļams mācību materiāls, mācīšanās caur vērtībām ir neizbēgama. 
 
IPC programma 
Kā IPC programma izpaužas klasē? Ko skolotājs var sagaidīt? Un vissvarīgākais 
jautājums: kā bērni mācās ar IPC? 
 
IPC vienības 
IPC programma ir digitālā izglītības programma, kas darbojas ar skaidri definētiem mācību 
mērķiem un tēmām, kuras sauc par vienībām. Piemēram, "Mission to Mars" (Misija uz 
Marsu), "Circus" (Cirks), "Rainforest" (Lietus mežs), "Pioneers of change" (Pārmaiņu 
pionieri) – tās ir ne tikai spēles un projekti, bet tēmas, kas izraisa bērnos entuziasmu un 
vēlmi iesaistīties. 
 
Katra vienība ir saistīta ar bērna emocionālo un garīgo attīstību, un tā strukturēta tā, lai 
galvenā uzmanība būtu pievērsta mācību procesam. IPC programma tiek regulāri 
atjaunināta, ņemot vērā aktuālos notikumus un jaunākos zinātnes atklājumus. IPC 
programmas dalībskolām nav papildu izmaksu par šiem atjauninājumiem. 
 
IPC programma praksē 
Kā IPC vienība izpaužas praksē? Kā piemēru izmantosim vienību "Šokolāde". Priekšmetā 
"Māksla" skolēni izstrādā šokolādes dizaina paketi. Priekšmetā "Vēsture" šokolāde tiek 
aplūkota vēsturiskā skatījumā, un tiek veidota saikne ar tagadni. Priekšmetā 
"Dabaszinības" uzsvars tiek likts uz šokolādi kā pārtikas produktu, bet priekšmetā 
"Ģeogrāfija" bērni pēta, kurās valstīs aug kakao koki. 
 
IPC vienība ir visaptveroša tēma, kas caurauž visus lietišķos un radošos priekšmetus. 
Izmantojot IPC, mācību kursi nav atsevišķi, tie ir savstarpēji savienoti. Skolēni mācās 
ieraudzīt saikni starp dažādiem mācību kursiem, aktīvāk piedalās izglītībā un mācās 
domāt, pieejot no dažādiem skatpunktiem. 
 



 
Stingra struktūra 
 
Vienībām ir nemainīga struktūra. Starptautiskajā pamatskolas izglītības programmā (IPC – 
International primary curriclum) mācīšanās loma ir pati galvenā. Katra vienība tiek uzsākta 
iedvesmojošā veidā. Šādas uzsākšanas uzdevums ir raisīt bērnos entuziasmu un vēlmi 
iesaistīties. Tam seko "zināšanu ražas ievākšana". Kādas zināšanas bērniem jau ir? Viņi 
strādā ar domu kartēm (vizuālām diagrammām), kas palīdz bērniem saprast, ko viņi jau 
zina par kādu tēmu. 
 
Tam seko skolotāja izskaidrojums par vienību no visaptveroša skatpunkta – tiek parādīts 
kopskats. Tikai tad bērni ir pietiekami sagatavoti, lai uzsāktu pētījumus un apstrādātu to 
rezultātus. Skolotājs ir treneris un uzturas netālu, lai vajadzības gadījumā palīdzētu. 
Nobeigumā tēma tiek noslēgta, un tiek atzīmēti mācību rezultāti. 
 
Mazākajiem: IEYC 
 
Bērniem no 2,5 līdz 6 gadu vecumam esam izstrādājuši IEYC, Starptautisko agrīno mācību 
programmu (IEYC – International Early Years Curriculum). Līdzīgi IPC, IEYC ir izstrādāta, 
ņemot vērā aktuālos notikumus zinātnē. Piemēram, tiek ņemti vērā pētījumi par to, kā 
attīstās mazu bērnu smadzenes. 
 
IEYC palīdz attīstīt mazāko bērnu smadzenes rotaļu ceļā. Tādā veidā mēs optimāli 
stimulējam maza bērna personības, emocionālo un sociālo attīstību. Papildu IEYC 
priekšrocība ir tā, ka bērni iepazīstas ar IPC metodi, pirms viņi dodas uz 3. grupu. 
 
Mācīšanās izvērtējums 
 
Lai varētu efektīvi mācīties un uzlabot mācīšanos, nepieciešams iegūt atbilstošu 
atgriezenisko saiti. Tam palīdz programma "Mācīšanās izvērtējums" (Assessment for 
Learning). Šī digitālā programma balstās uz vienkāršas filozofijas: laba bērnu izglītošanās 
ir nesaraujami saistīta ar pareizu novērtēšanu. Pateicoties izsmeļošam novērtējumam, tiek 
noskaidrots, kādi papildu pasākumi jāveic mācību procesā. 
 
IPC vienības skolēniem rada iespēju praktizēt, novērtēt un uzlabot zināšanas, prasmes un 
izpratni. Tas tiek panākts, pamatojoties uz IPC mācību uzdevumiem un efektīvu 
atgriezenisko saiti, kas atbilst dažādiem bērna vecumposmiem. Ar programmas 
"Mācīšanās izvērtējums" palīdzību bērni kļūst par savu mācību īpašniekiem. Tas nozīmē, 
ka skolēni paši sniedz ieguldījumu, un ka jūs kopā ar viņiem sekojat progresam. Portfeļa 
programma "MijnRapportfolio" palīdz nodrošināt digitālo skolotāja un skolēna vidi. 
 

 

 



KOMENTĀRI 

Lūdzu, apmeklējiet mūsu projekta tīmekļa vietni, lai iegūtu pilnīgāku informāciju par 
tēmām, kas ir šajā grāmatā: http://http://erasmusplusproject2.wixsite.com/skills 

Materiālus var lejupielādēt arī Eiropas tīmekļa vietnē: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ 

Lai iegūtu papildinformāciju par projektu, lūdzu, sazinieties ar projekta koordinators šādā 
e-pastā: ceipespuig.lloseta@educaib.eu 

 


