
Kompetenču diena Riebiņu vidusskolā 

Par to, ka Kompetenču diena ir jēgpilns un interesants darbošanās veids, mūsu skolā esam 

pārliecinājušies vairākkārt. 

Šoreiz Kompetenču diena norisinājās 1. februārī. Kopumā tās mērķis ir apgūt un nostiprināt 

vērtīgas un noderīgas prasmes. 

1.klasē šai dienai bija dots pat savs nosaukums “Radošo aktivitāšu diena”. Pirmklasnieki  

mācījās sadarboties, ieklausīties cits citā, darinot 1 dm un 2 dm garas sveces, mācoties deju 

“Sniegavīrs” un ludziņu, gatavojot  gardus našķus "Lāčmaizītes” un vārot piparmētru, liepziedu 

un pelašķu tējas. Mācījās izprast dabu, būt vērīgiem un izpalīdzīgiem, izkarinot putniņiem 

cienastu. Secinājums: diena bija ļoti interesanta, jauka, daudzpusīga!  

Savukārt 2.-5.klases skolēni devās ekskursijā uz Daugavpils cietoksni, lai iepazītu un 

novērtētu nozīmīgākos Latgales kultūrvēsturiskos objektus un rosinātu ieinteresētību un vēlmi 

apgūt jaunas zināšanas. Ekskursanti apmeklēja Marka Rotko mākslas centru, kur gida Pētera 

vadībā apskatīja mākslas darbu izstādes, mācījās "lasīt" gleznas un skatīt lielformāta darbus, kā arī 

mākslas nodarbībā  paši kļuva par māksliniekiem un radīja interesantus mākslas darbus. Pēc tam 

skolēni iepazina un izzināja Daugavpils cietoksni, kur par nopietnām tēmām atraktīvi un aizraujoši 

prata pastāstīt Cietokšņa informācijas centra gids Vitālijs. Trešā aktivitāte bija medicīnas izstādes 

apmeklējums, kura laikā bērni iepazina daudzus vēsturiskus medicīnas piederumus, iekārtas un 

instrumentus. Bija iespēja iejusties daktera lomā un ar fonendoskopu paklausīties klasesbiedru un 

draugu plaušu un sirdsdarbību, izmērīt savu augumu un svaru. Diena bija ļoti piepildīta, bet, kā 

atzina skolēni, ļoti interesanta un aizraujoša. 

6.-12.klases skolēni gan papildināja savas zināšanas, meklējot un apkopojot vajadzīgo 

informāciju, gan pilnveidoja savas laika plānošanas un patstāvīgā darba organizēšanas prasmes. 

Pamatskolas skolēniem tuvojas tradicionālā mini ZPD aizstāvēšana, kur vajadzēs 

demonstrēt zināšanas dabaszinībās vai bioloģijā, latviešu valodā un datorikā. Tāpēc visās klasēs, 

gatavojoties Kompetenču dienai, tika izvirzīti līdzīgi uzdevumi – pabeigt un noslīpēt savu darbu, 

sagatavot savu publisko uzstāšanos. 

Arī vidusskolēni strādā pie zinātniski pētnieciskā darba izstrādes. Protams, viņu darbs ir 

krietni sarežģītāks un arī apjomīgāks. Vecāko klašu skolēnu šodienas galvenais mērķis bija 

saplānot un kontrolēt laiku un pēc iespējas kvalitatīvāk turpināt darbu pie pētāmās tēmas. 

Skolas sportisti šodien piedalījās sacensībās un aizstāvēja skolas godu, labākie izglītojamie 

piedalījās olimpiādē Preiļos. Šī diena ir bijusi daudzveidīga, taču noteikti visiem ļoti noderīga. 


