ESF projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”
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Eiropas Savienības finansētajā projektā „Atbalsts vispārējās izglītības
pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” piedalās 20 Rīgas
Valsts tehnikuma skolotāji. Visi stipendiāti atzīst, ka 10 mēnešus saņemtā
stipendija ir papildu stimuls radošāk pieiet metodisko darbu izstrādes jautājumiem,
tā ir mobilizējusi skolotājus lielāku uzmanību veltīt savai profesionālai izaugsmei.
Matemātikas skolotāja Elita Kazakēviča apstiprināja, ka veiktais darba apjoms ir
milzīgs, bet projekta ietvaros savu darba kvalitāti ir cēluši visi skolotāji.
Matemātikas skolotājas I. Jāvalde un D. Rozenblate atzīst, ka piedalīšanās šajā
projektā deva iespēju RVT kolēģiem un citu priekšmetu skolotājiem izmantot
jaunas darba formas un metodes, strādājot klasē gan ar interaktīvo tāfeli, gan ar
projektoru un citiem mācību uzskates līdzekļiem. Angļu valodas skolotājas
T.Logvinova, M.Lazdiņa, L.Spreile, Z.Mamedova, V.Rubcova un N.Ņižibicka,
atbildot uz jautājumu, ko jums dod piedalīšanās projektā, sniedz šādas atbildes:
 piedalīšanās projektā motivē skolotājus mācību procesā izmantot alternatīvas
mācību metodes;
 pedagogiem ir iespēja prezentēt savu paveikto papildu darbu, nododot
pieredzi jaunajiem pedagogiem;
 rosināt skolēnu un pedagogu izpratni un motivētu pārliecību par valodu
aktualitāti saskarsmē.
Visi aptaujātie skolotāji uzsver, ka, piedaloties ESF mērķstipendijas
programmā, viņi ir nostiprinājuši esošas un apguvuši jaunas datorprasmes, daudz
vairāk izmantojuši Internetu mācību stundu un materiālu sagatavošanā.
Skolēni mācību gada garumā ir atzinīgi novērtējuši mācību metožu
dažādošanu stundās, kas rosina viņus būt aktīvākiem mācību stundās un dod
iespēju labāk un interesantāk apgūt jauno mācību vielu. Šā mācību gada laikā
mērķstipendiāti aktīvi strādāja arī pie skolēnu sagatavošanas zinātniski

pētnieciskajam darbam un projektu nedēļas noslēgumam, ar kura rezultātiem ir
apmierināti gan skolotāji, gan audzēkņi.
Skolotāji atzīst, ka iespēja piedalīties projektā sniedz arī finansiālu atbalstu, tāpēc
daudzi no viņiem ir iegādājušies personālos datorus. Piedalīšanās projektā dod
iespēju katram pierādīt savas profesionālās prasmes un zināšanas. Piedaloties ESF
mērķstipendiju projektā, skolotājos rodas jaunas inovatīvas idejas, radoša pieeja
savam darbam, aizrautība ar to, tā rezultātā ieguvēji ir arī audzēkņi un citi kolēģi.
Projekta ietvaros veidotie metodiskie materiāli tiks izmantoti arī turpmāk. Skolotāji
būs izveidojuši mācību materiālus, kurus, ievietojot RVT mājas lapā, varēs
izmantot arī audzēkņi. Protams, piedalīties šāda veida projektos nav viegli, jo tas
prasa daudz laika, bet rezultāts dod gandarījumu. Pozitīvi, ka skolotāji, analizējot
savu darbību un apgūstot jaunas profesionālas zināšanas, pilnveido savas
profesionālās kompetences. Bet pats galvenais, ka ieguvēji ir skolēni, kuri atzinīgi
novērtē skolotāju darbu. Protams, skolotāja darbs ir guvums skolai kopumā. Pieaug
skolotāja atbildība, jo darbība projektā nav skolas vadības uzspiesta, bet pašu
skolotāju brīvprātīga izvēle. RVT pedagogi atzīst, ka liela metodiska palīdzība tiek
saņemta arī no projekta koordinatora asistentes Brigitas Pauniņas, kas vienmēr
laipni un pacietīgi veic konsultatīvo darbu, palīdz sagatavot dokumentāciju, sniedz
izsmeļošas atbildes uz visiem aktuāliem jautājumiem.
Projekta dalībnieku vārdā – RVT direktora vietniece D.Rozenblate.

