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Pieredzes gūšana Spānijā, Basku zemē 

Šoruden Latvijas valdība pieņēma lēmumu pagarināt skolēnu rudens brīvdienas par vēl vienu nedēļu. 

Kā Jūs domājat, ko skolotāji darīja šajā laikā? Varbūt viņi tikai sēdējā mājās, rokas klēpī salikuši? Vai 

iespējams, ka nedēļu pavadīja, skatoties Netflixu un TikToku no rīta līdz melnai nakts stundai? Patiesībā nekā 

tamlīdzīga! Šī bija lieliska iespēja, lai skolotāji pilnveidotu savas prasmes, lai beidzot paši varētu mācīties un 

smelties viens no otra jaunas idejas turpmākai darbībai. 

Oktobra pēdējā nedēļā 4 skolotājiem no Ādažu vidusskolas – Ilonai, Aigai, Nadežai un Jēkabam –  bija 

iespēja, kuru mums sniedza Erasmus+ projekts Everything can be recycled, except the Earth jeb latviskojot 

Visu ir iespējams pārstrādāt, izņemot Zemi, gūt pieredzi no kolēģiem Spānijas, precīzāk rakstot, Basku zemes, 

pilsētiņas Zarautz skolā Orokieta Herri Eskola. Kā jau projekta nosaukums liecina, viena no sfērām, kurā 

dalījāmies pieredzē, bija atkritumu šķirošana, otrreizējā pārstrāde, un tiešām šī pilsēta ļāva mums 

iedvesmoties. 

Katrā kvartālā varēja sastapt atkritumu 

konteinerus, kuri nebija nedz aizslēgti, nedz 

pārpildīti, turpretim bija ļoti krāsaini. Krāsas 

ne jau izskata dēļ, katrs konteiners paredzēts 

citai atkritumu grupai, tā piemēram, brūnie – 

organiskajiem atkritumiem, zaļie – stikla 

pudelēm, dzeltenie – plastmasai un pat gaiši 

pelēkas tvertnes mazlietotiem apģērbiem, 

kurus kāds cits vēl varēs velkāt! Arī skolas 

telpās visur atkritumus jāšķiro 4 kategorijās, 

un skolēniem šī prasme tiek gluži pievilcīgā 

veidā iemācīta un motivēta. 

Skolas pagalmā ir ierīkots mazdārziņš. 

Katrs skolēns atnes savus organiskos 

atkritumus – banānu mizas, ledusskapī 

aizstāvējušās pupiņas un citus –  un ieliek tos 

mazdārziņa komposta kaudzē. Ik pēc laika 

skolēni nāk, ņem paraugus no tieši saviem 

atkritumiem un bioloģijas stundās pēta, kā tie 

pamazām tiek apdzīvoti – tārpi, kukaiņi, 

baktērijas, veselā lielpilsētā pārtop mana 

banāna miza! Kad komposts ir gatavs, tas tiek 

izmantots, lai auglīgāku padarītu augsni 

mazdārziņa augiem, kas tiek audzēti turpat skolas pagalmā – treknas salātu lapas, diži kāposti, violeti baklažāni 
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un visnedažādākie pipari kā rotas iederas pilsētas vidē un gaida, 

kad jaunie dārznieki tos noplūks un aiznesīs mājās pagatavošanai. 

Brauciena ietvaros apmeklējām leļļu muzeju TOPIC Tolosa 

pilsētā, kurā paši atgriezāmies bērna kurpēs, izveidojot savas lelles 

no otrreizējās pārstrādes papīra maisiņiem. Dārgi rotaļlietu 

veikali, kuros garmatainas, uzpūderētas Bārbijas, tikko no naftas 

produktiem izlietas, var paņemt brīvu dienu, jo izrādās, ka viss, 

kas ir nepieciešams, ir pāris acis, balss, kustības un tēla raksturs, 

enerģija, lai radītu sev jaunu, unikālu spēļu biedru. 

Otrreizējai pārstrādei Basku zemē pieiet pavisam nopietni. 

To koši mums izcēla pilsētā Donostia–San Sebastian esošā 

internacionālā mūsdienu kultūras centra Tabakalera darbinieki, 

kuri parādīja, kā no plastmasas pudelēm var izveidot krēslus un 

galdus, kuri iepazīstināja, kā tiek organizētas tikšanās, kurās kopā tiek savesti elektriķi, inženieri ar cilvēkiem, 

kuriem ir saplīsuši tosteri vai matu fēni. Galvenā ideja šajās tikšanās reizēs brīvā gaisotnē ir nodot zināšanas 

par to, ka dažreiz pietiek ar viena rezistora nomaiņu, lai noplīsušais blenderis atkal smalcinātu dārzeņus 

biezzupai kā jaunībā, un ka ne vienmēr visu neejošo ir uzreiz jānomaina pret jaunu iekārtu (Brīdinājums! Bez 

iepriekšējām zināšanām nekad nemēģini labot, atvērt elektropreces, jo tādējādi vari pakļaut sevi 

elektrobīstamībai!). 

Tomēr par spīti vērtīgajām zināšanām un projekta nosaukumam atkritumu šķirošana un otrreizējā 

pārstrāde nokļuva otrajā plānā, ja salīdzina to ar plašo pieredzi, kuru guvām tieši pedagoģiskajā jomā. Citāda 

pieeja un izglītība.  

Pirmais posms – bērnudārzs un sagatavošana – ir līdzvērtīgs tam, ko varam redzēt pie mums Latvijā. 

Dažos jautājumos saviem bērniem piedāvājam lielākas izaugsmes iespējas, jo pie mums dejošanas, mūzikas, 

mākslas, valodu, sporta un peldēšanas pulciņi lielākoties ir bez maksas vai par simbolisku līdzfinansējumu, 

kamēr Basku zemē vecākiem par katru šādu papildus nodarbi nākas maksāt 60 EUR mēnesī. Tai pat laikā 

basku bērnudārzā ir daudz dažādu spēļu, piemēram, robots – bite, kura, nospiežot pareizo podziņu 

kombināciju, ir jāieprogrammē, lai tā 

veiksmīgi no starta pozīcijas nonāktu 

finišā. Jā, 5 gadu vecumā bērni sāk 

apgūt pamatus algoritmu veidošanā un 

robotu lokalizācijā divdimensiju telpā.  

Aptuveni sagatavošanas vecuma 

bērni sāk darboties nelielās grupās. Tās 

gan ir neuzspiestas aktivitātes, un grupu 
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sadalījums ir ļoti nosacīts, tomēr bērni sāk gūt pirmo izpratni, ka sadarbojoties var ātrāk sasniegt rezultātu. 

Nākošajā rudenī viņi nonāk skolas solā. Nē, atvainojos, nepareizi rakstīt “skolas solā”, jo šis vārdu 

salikums asociējas ar formā tērptu pirmklasnieku, kurš nosēžas kā smaidīga sēne savā krēslā, sāk uzsūkt 

zināšanas no skolotāja un grāmatas kā sūklis, un pēc trīs 

mēnešiem novīst, sapratis, kur ir nonācis un ka šādi 

turpināsies vēl 11 gadus un 6 mēnešus. Orokieta Herri 

Eskola audzēkņi nemaina savu mācīšanās pieeju, pārejot no 

pirmsskolas izglītības iestādes uz skolu, – viņi paliek 

mazajās grupās un zināšanas turpina gūt caur uz praksi 

balstītām aktivitātēm un projektu darbiem. 

Precizējot, mazajā grupā ir 4 – 6 skolēni, grupas biedri 

mainās reizi gadā, un tās ir atšķirīgas dažādos mācību 

priekšmetos. Grupās skolēnus sadala skolotājs tā, lai vienā 

grupā būtu pēc iespējas lielāka dažādība – zēni kopā ar 

meitenēm, apķērīgākais skolēns līdzās tam, kuram nepieciešams papildus atbalsts, “kārtīgs” basks blakus 

mazākumtautības pārstāvim. Visi kopā – uz vienu mērķi! 

Tā piemēram 3. klases matemātikas blokstunda (80 minūtes). Klasē ir 4 darba stacijas, katrā cits 

uzdevums – saskaitīšana un atņemšana, izmantojot skaitīšanas kociņus, trīsciparu skaitļu saskaitīšana, 

izmantojot koka metodi, četrciparu skaitļu salikšana no 4 metamo kauliņu rezultātiem un trīsciparu skaitļu 

rakstīšana ar vārdiem. Ir 4 skolēnu grupas, katrā pa aptuveni 5 skolēniem. Katrā darba stacijā skolēnu grupiņa 

pavada 20 minūtes, palīdz grupas biedriem, lūdz padomu citām grupām, ja nepieciešams. Tikmēr skolotāja 

staigā pa klasi, ieskatās skolēnu veikumā un sniedz atgriezenisko saiti, kā uzlabot mācību procesu. Klasē valda 

darbīga noskaņa, klasvadības problēmas, varētu rakstīt, neeksistē. 

(Sekojošās rindkopas nelasīt ar pārbaudes darbiem apkrautajiem Latvijas izglītības iestāžu audzēkņiem.)  

Cits piemērs no kādas 6. klases nodarbības. Bērni veido projektu par fosilijām, kurš ilgst aptuveni 2 

mēnešus. Protams, atkal darbs grupās – kamēr viena grupa imitē fosiliju veidošanos, izmantojot ģipsi un zivju 
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asakas, cita zīmē milzīgu 

plakātu, vēl citi meklē minerālu 

attēlus un tos pārzīmē vai 

apraksta konkrētas, sev 

interesējošas fosilijas, meklējot 

informāciju internetā. 

Darbošanās diez gan 

aktīva, jo jau nākošnedēļ darbs 

jāprezentē, par ko vienlaicīgi 

tiks saņemts vērtējums gan zinātnē, gan spāņu, gan angļu valodā, iespējams, ka vēl kādā citā mācību 

priekšmetā, tomēr plašo skolotāju sadarbību es pat nespēju aptvert tik īsā laika posmā. Jā, viens darbs, 

turpretim vērtējums par prasmju attīstību daudzos mācību priekšmetos. Turklāt, ja runā par dabas zinātnēm, 

mācību gada laikā ir šādi 3 projekti, tas arī viss! Nekādu summatīvo pārbaudes darbu, sausu testu par to, kurā 

gadā dzīvoja dimetrodons un kā trešajā formā ir lokāms darbības vārds “fly”. 

Tiesa gan prezentēšana arī nedaudz savādāka, 

nekā mēs iespējams to iedomājamies. Skolā ir savs 

radio un televīzija, ar kuras starpniecību katra grupa 

savu darbu parādīs ne tikai dabas zinību skolotājam, 

klusi čukstot zem deguna, ne tikai klases biedriem, bet 

visiem skolas biedriem un pat vecākiem, kuri būs 

pieslēgušies skolas radio un televīzijas tiešraidei 

internetā! Vai Tu to spētu? 

Orokieta Herri Eskola koorperatīvās, uz 

sadarbību balstītās mācīšanās pieeju ieviesa visā skolā 

pirms 12 gadiem. Tika atlasīti tikai tādi pedagogi, kuri bija gatavi strādāt pēc šādas pieejas, savukārt pirms 

nonākšanas skolā vecāki un bērni tiek informēti par sagaidāmo. Skolotāji 2 stundas nedēļā piedalās apmācībās, 

lai pilnveidotu savu pedagoģisko kompetenci, turklāt neskaitāmas stundas velta atšķirīgu mācību priekšmetu 

satura sapludināšanai vienā projekta darbā. 

Uz skolēnu centrēts mācību process, kurā viņš veic aktīvu izziņu, apgūst un pilnveido reālai dzīvei 

nepieciešamās prasmes un kompetences. Skolotājs ir tikai kā konsultants, mentors virzībai uz izaugsmi. 

Minimālas klasvadības problēmas un maksimāla iesaiste. Viss, uz ko tiecas Latvijas izglītības sistēmā šobrīd 

ar smagu laušanos nākošais projekts Skola 2030, kā uz delnas jau šodien. Prasmes, kas nepieciešamas nākotnes 

profesionāļiem, attīstības procesā jau šobrīd. Orokieta Herri Eskola skolēns var būt drošs – es būšu gatavs 

rītdienai! 


