


Upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centrs realizē daudzveidīgas 
programmas:

 specialās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar somatiskām 
saslimšanām, 

 speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās 
traucējumiem, 

 speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar fiziskās attīstības 
traucējumiem,

 speciālās izglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības
traucējumiem,

 pamatizglītības programmu, 

 speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem 
attīstības traucējumiem, 

 pirmsskolas izglītības programmu. 

Izglītojamo sastāvs programmās ir ar ļoti atšķirīgu zināšanu līmeni un 
prasmēm apgūtās zināšanas pielietot praktiskajā darbībā.



Pieredze projekta

«Kompetencēs balstīts mācību 

process» 

realizācijā



Skolas mērķis :

stiprināt skolā esošās izglītošanas pieejas, 

piedalīties mācību satura analīzē, izstrādē, 

aprobācijā. 



Skolas uzdevumi 2017./2018.m.g.

 izveidot kopīgu skolas komandu, kura 

sadarbojas, plāno un ievieš mūsdienīgu 

skolēnus iesaistošu pieeju mācīšanai,

 izmēģināt jaunas mācību darba 

organizācijas formas, 

aktivizēt  skolas pedagogu sadarbību,

uzsākt veidot kopēju materiālu bāzi.



Skolas uzdevumi 2018./2019.m.g.

1.-3.klašu skolēnu līdzdarbības pilnveidošana 
un sadarbības prasmju nostiprināšana,

4.-6.klašu skolēnu līdzdarbības aktivizēšana,

mācību priekšmetu programmu prasību 
iepazīšana,

skolotāju-projekta dalībnieku uzdevumu 
precizēšana atlasot aprobācijas materiālus 
darbam mācību stundās, 

praktiskais darbs mācību stundās ar izvēlēto 
aprobācijas materiālu.







Pastiprināta uzmanība tika pievērsta sekojošām mācību

pieejām:

 aktīvs izziņas process skolotāja vadībā,

mācību materiāla sasaiste ar reālo dzīvi,

 skolēnu sadarbība apgūstot zināšanas, 

 skolotāju sadarbība mācību procesa organizēšanā.



Skolotājas Iveta Starta, Edīte Gelmane 

Starpdisciplināra stunda 2.klasē

Mācību priekšmeti: sociālās zinības, latviešu valoda

Tēma: Profesijas 

Sasniedzamais rezultāts

Sociālās zinības: iepazīstas ar jēdzieniem fiziskais un garīgais darbs, mācās izprast darba vērtību, mācās izprast profesiju daudzveidību un darba 
nozīmi cilvēka labklājības veidošanā, ciena savu un citu izvēli.

Latviešu valoda: prot sadarboties, strādāt grupā, pāris prot prezentēt savu darbu, prot pašvērtēt savu izvēli.

Uzdevumi

Diskusija – “Kas ir profesija?” Ko darīt, lai to iegūtu?

Kādas profesijas tu zini? Skolēni sauc profesiju, skolotājs izvieto uz tāfeles nosaukto profesiju attēlus.

Skolēnus sadala grupās izlozējot atbilstošo kārtas skaitli. Izvēl grupas kapteini.

Kapteinis no tāfeles atnes profesiju kartes atbilstoši katram vienu. Grupā jāsadala kartes divās daļās – fiziskā un garīgā darba veicēji. Katra grupa 

prezentē divas profesijas, izvēli pamato ar pašu izstrādātiem kritērijiem (vismaz trīs kritēriji).

Uz lapiņas katrs skolēns uzraksta savu vārdu un savu nākotnes profesiju. To pielīmē pie tāfeles apļos atbilstoši izvēlei – garīgais, fiziskais darbs.

Pašvērtējuma aplīšus pielīmē uz lielās lapas blakus uzdevumam: visaktīvāk strādāju, mans darbs varēja būt aktīvāks.

Caurvijas elementu sadarbībā, līdzdalībā analīze

Skolēni nodarbībā piedalījās ar lielu ieinteresētību un aktivitāti. Ļoti labs bija darba process izvēloties prezentējamās profesijas, izskanēja skolēnu 
argumenti, kāpēc ir izvēlējies tieši šo profesiju. Prezentācija noritēja veiksmīgi. Skolēni uzdevumus veica kopā.Ļoti liela nozīme ir uzdevuma 
aktualitātei konkrētajā laikā. Skolēnu prasmes ir atšķirīgas, tāpēc, novērot skolēnu atbalstu citam, ir milzīgs gandarījums. Skolēnu darbs stundā 
apliecina skolēnu prasmju sadarboties un līdzdarboties izaugsmi.



Skolotāja Baiba Šmite

5.klase

Mācību priekšmets: dabaszinības

Tēma: Vielu noteikšana izmantojot indikatoru

Sasniedzamais rezultāts

Noteikt, kuras no dotajām vielām ir skābas, kuras sārmainas.

Uzdevumi

1.Uzrakstīt darba gaitu

2.Aprakstīt doto vielu krāsas

3.Izvirzīt pieņēmumu-cik varētu būt no dotajām vielām skābas, cik neitrālas, cik sārmainas.

4.Pierakstīt novērojumus

5.Uzrakstīt secinājumus par novēroto.

Caurvijas elementu sadarbībā, līdzdalībā analīze

Skolēni stundā darbojās mērķtiecīgi. Darbs veicināja aktīvu izziņas procesu. Skolēnu darbs pāros deva viņiem
drošības sajūtu un mazināja kļūdīšanās bailes. Skolēnus vairāk piesaista un motivē pats darbošanās process 
mazāk zināšanu apguve caur šo darbošanos. Skolēniem patīk strādāt praktiski, pētīt. Grūtāk bija nformulēt un 
pierakstīt novērojumus un secinājumus.











Skolotāji J.Karakons

A.Miķelsone

5.klase

Mācību priekšmets: Mājturība un tehnoloģijas

Tēma: Uzturs

Sasniedzamais rezultāts

Pārbaudīt apgūtās zināšanas par veselīga uztura pamatprincipiem.

Nostiprināt prasmes pielietot zināšanas praktiskās dzīves modeļos.

Sadarboties ar komandas locekļiem labāka rezultāta sasniegšanai.

Uzdevumi

1.Sadarboties komandā interaktīvā viktorīnā

2.Vienoties par iespējami pareizāku atbildes variantu

3.Interaktīvi sniegt atbildi uz viktorīnas jautājumiem

4.Analizēt kļūdu cēloņus

5.Uzzināt pareizo atbildes variantu

Caurvijas elementu sadarbībā, līdzdalībā analīze

Spēles elementi “iekustina” kūtros skolēnus. Tūlītējs rezultāts dod atgriezenisko saiti un parāda, cik veiksmīgs bija

komandas darbs. Ja dominējošā komandas dalībnieka izvirzītā atbilde ir nepareiza, tas ļauj kritiskāk pieiet savai

pozīcijai un veicina sadarbības iemaņas. Veiksmīgāki rezultāti bija tām komandām, kuras prasmīgi summēja atsevišķu

dalībnieku zināšanas, ieklausījās cita viedoklī.

Saite viktorīnai “Uzturs”

https://create.kahoot.it/share/uzturs-2018/3a712450-82aa-4c51-ba92-bbb7cd7973c4

https://create.kahoot.it/share/uzturs-2018/3a712450-82aa-4c51-ba92-bbb7cd7973c4








Skolotāja E.Ivdre

Mācību priekšmeti: latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, sociālās zinības

Tēma: Konkurss “Gudrinieks 2019”

Sasniedzamais rezultāts

Rosināt skolēnu vēlmi plašāk un radošāk apgūt matemātiku, latviešu valodu, dabaszinības, sociālās zinības.

Attīstīt intelektuālās darbības prasmes, prast izteikt savu viedokli.

Gūt radošās darbības pieredzi.

Uzdevumi

1.Prezentēt savu komandu.

2.Demonstrēt prasmes un zināšanas matemātikā, latviešu valodā, dabaszinībās, sociālajās zinībās. 

3.Sadarboties pareizās atbildes izvēlē.

Caurvijas elementu sadarbībā, līdzdalībā analīze

Konkursa laikā tika pārbaudītas skolēnu zināšanas, prasmes matemātikā, latviešu valodā, dabaszinībās,

sociālajās zinībās, sekmēta prasme strādāt komandā. Skolēniem vajadzēja atpazīt ārstnieciskās tējas, sakārtot

tautasdziesmu no dotajiem vārdiem, atminēt pēc apraksta, kas noslēpts kastītē. Uzdevumi bija veidoti tā,kur

galvenā vērība tika veltīta skolēnu zināšanu praktiskajam pielietojumam, radošai darbībai, asprātībai un

veiklībai.Komandas darbojās ar interesi un bija ļoti aktīvas. Dažreiz komandām sagādāja grūtības izvērtēt

pārējo komandas dalībnieku viedokļus un pieņemt pareizo lēmumu. Gadījās, ka par pareizo tika izvēlēta

komandas līdera atbilde, kura bija kļūdaina.









Skolotāja I.Strazdiņa

Informātika 6. klasei

Stundas tēma

Pamatdarbības ar izklājlapām.

Sasniedzamais rezultāts

Nostiprināt un padziļināt prasmi strukturēt datus izklājlapās.

Uzdevumi

Atkārtot datu ievadi un formatēšanu izklājlapās.

Nostiprināt prasmi veikt darbības ar darblapām.

Mācīties formatēt šūnas, izmantojot iepriekš definētos skaitļu formātus.

Caurvijas elementu sadarbībā, līdzdalībā analīze

Uzdevumi bija veidoti tā, lai pārbaudītu skolēnu zināšanu praktisko pielietojumu. Lielākā klases skolēnu daļa

darbojās ar interesi un stundas noslēgumā darbu spēja iesūtīt elektroniski skolotājai. Dažiem skolēniem sagādāja

grūtības atsaukt atmiņā iepriekšējā gadā apgūtās zināšanas, tāpēc skolotāja daudz strādāja individuāli un

diferencēti.
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Secinājumi

 mācību sasniegumu dinamikas izpēte apliecina, ka 2.,3.klases skolēnu 

mācību sasniegumi ikdienas darbā ir uzlabojušies,

 skolēnu anketēšana maijā (kā viņi jutās apgūstot konkrētās tēmas, kuras 

tika balstītas uz jauno mācību saturu) un regulāra skolēnu un skolotāju 

aptaujāšana par sadarbību un līdzdarbību mācību stundās un ārpusstundu

pasākumos apliecina, ka skolēnu darbība ir kļuvusi mērķtiecīgāka un 

atbildīgāka,

 lielākā daļa skolēnu apzinājās savas spējas un emocijas, tiecās uzlabot 

sava darba rezultātus,



 atlasot aprobācijas materiālus darbam mācību stundās, skolotāji labāk iepazina jauno 

kompetencēs balstītu mācību saturu,

 palielinājās projektā neiesaistīto pedagogu interese par projektu, semināriem, materiāliem,

 pozitīvi,ka ir iztrādāts liels daudzums mācību materiālu, ko izmantot mācību stundās,

 skolotāji gribētu atlicināt vairāk laika, lai pilnīgāk iepazītu mācību materiālus, atlasītu, 

izmēģinātu ikdienas darbā,

 materiāli, ar kuriem strādāja skolotāji, ir vērtīgi un balstīti uz caurvijām, tikai, lai tos pilnībā

pielietotu mācību tēmas apguvē, ir daudz jākopē,

 bija jāstrādā, lai skolotāji jauno saturu varētu pielietot esošās mācību programmas ietvaros,

 izglītojamiem, kuri mācību saturu apgūst pēc speciālajām programmām,  nepieciešami

papildus atbalsta materiāli un individuālā pieeja,

 vecāko klašu speciālo programmu skolēni bieži neuzrāda objektīvas zināšanas pārbaudes

darbos (DD), ja darba veikšana prasa lielāku gribas piepūli vai koncentrēšanos, kura saistīta

ar veselības problēmām.  


