
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Zin šanas tiek radītas, aktīvi p rstr d jot un interpretējot savu 
agr ko pieredzi un priekšstatus 

 

• Iespēja piedalīties daž d s m cību procesa situ cij s 

 

• Skolas k  organiz cijas veiksmīgu attīstību veicina atvērtība, 
vēlme izvērtēt agr k pašsaprotamus pieņēmumus, patst vīgi un 
atsaucīgi skolot ji 

 

• Ilg k  laika period , skolot jiem savstarpēji daloties pieredzē 
un izmē inot daž das m cīšan s stratē ijas, veidojas daudz 
stabil ks pamats paliekoš m p rmaiņ m, kad skolot js vērtē 
sevi pēc skolēnu snieguma 

 
 

 

Skatījums uz mācību procesu 



 

 

 

 

• Metodiskais centrs (saite uz mājas lapu) 

• Skolas izdevumi: 

 «Laiks nekur nepazūd» (saite uz mājas lapu) 

  imn zijas raksti (saite uz mājas lapu) 

 

 

 

 

Metodiskais atbalsts valsts imnāzijā 
izglītības procesa organizēšanā 

 pedago ijas un skolvadības jautājumos 
 

 

http://www.lvg.lv/section/top/metodiskais-centrs/213/
http://www.lvg.lv/section/top/laiks-nekur-nepazud/223/
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http://www.lvg.lv/section/top/laiks-nekur-nepazud/223/
http://www.lvg.lv/section/top/gimnazijas-raksti/224/
http://www.lvg.lv/section/top/gimnazijas-raksti/224/
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http://www.lvg.lv/section/top/gimnazijas-raksti/224/


 

• Skolot js regul ri vērtē savu ietekmi uz skolēnu 
m cīšanos un analizē, kas j maina sav  pieej , lai 
pan ktu pl noto skolēnu izaugsmi 

 

• Skolot ji vēro cits cita stundas, sarun jas par savu 
m cīšanas pieredzi un meklē risn jumus kop  

 

• Skolu vadīt ji un skolot ji veido vidi skol , skolot ju 
istab  un klasē, kur kļūdīšan s tiek uzskatīta par 
neizbēgamu m cību procesa sast vdaļu 

John Hattie, 2012 

 
 

 

Efektīvs skolotājs 



 

Savstarpējās mācīšanās pasākumi zināšanu, 
pieredzes un speciālo zināšanu apmaiņai 

starp profesionāliem skolotājiem 

 

 
 

 

 

• Konference (saite uz mājas lapu) 

• Stundu vērošana (2014./15.m.g. piedāvājums, stundu vērošanas lapa) 

http://www.lvg.lv/section/top/informacija/203/
http://www.lvg.lv/section/top/informacija/203/
http://www.lvg.lv/section/top/informacija/203/
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http://www.lvg.lv/section/top/informacija/203/
http://www.lvg.lv/section/top/informacija/203/
http://www.lvg.lv/data/Dokumenti/Metodiskas_komisijas/Citi/Atklaataas_Stundas_2014_2015.xlsx
http://www.lvg.lv/data/Dokumenti/Metodiskas_komisijas/Citi/stundu veros lapa.docx
http://www.lvg.lv/data/Dokumenti/Metodiskas_komisijas/Citi/stundu veros lapa.docx
http://www.lvg.lv/data/Dokumenti/Metodiskas_komisijas/Citi/stundu veros lapa.docx


Dabaszinātņu MK 

(L.Lepse) 

 fizika 

 ķīmija 

 biolo ija 

 sports 

Matemātikas un datorikas 
MK 

 (A.Freimanis) 

matem tika 

inform tika 

programmēšanas pamati 

tehnisk  grafika 

Latviešu valodas un mākslu 
priekšmetu MK 

 (L.Tālberga)  
latviešu valoda 

literatūra 

mūzika 

vizu l  m ksla 

Otro svešvalodu MK 

 (L.Seredina) 

krievu valoda 

v cu valoda 

Franču valoda 

Angļu val. MK  

(D.Groduma-Vīriņa) 

 

 

Sociālo zinātņu MK 

(I.Drēže) 
Latvijas un pasaules vēsture 

soci l s zinības 

m jturība un tehnolo ijas 

ekonomika 

filozofija 

eogr fija 

politika un tiesības 

Klašu audzinātāju MK 

(S.Berga) 

 

Metodiskās komisijas 



 

 

• Metodisk s komisijas uzdevums ir veicin t pedagogu 

meistarības un radoš s pieredzes pilnveidošanu. 

 

• Metodisko komisiju vadīt ji piedal s Metodiskās 

padomes darb , risinot skolas attīstībai būtiskus 

jaut jumus kopīg s tikšan s reizēs pēc vajadzības. 
 

 

No metodisko komisiju nolikuma 



Darba 
virzieni 

Metodika 

Pl nošana 

M cību 
saturs 

Sadarbība 
ar 

vec kiem 

Vērtēšana 

Metodisko komisiju darba virzieni 
Avots: IAC projekts «Pedagogu profesionālās kompetences  pilnveide» 



  

 

 

 

Pieredzes apmaiņa 

 Semināri MK 

ietvaros 

 Pieredzes braucieni/ 

ciemiņu uzņemšana 

 Publikācijas 

 Metodiskās 

izstrādnes 

 Kopīga mācīšanās 

 Sadarbība ar Centra 

sākumskolu 

 

 

 

 

  

 

 

2002./2003.m.g. 

  

• Normunds Dzintars 
„P rbaudes darbi un 
dikt ti 9. klasei” 
metodiska izstr dne 

• Aira Mazure „Jauno 
m cīšanas stratē iju 
izmantošana matem tik ” 
metodiska izstr dne 

• Valentīna Snipke 
„Alternatīv s m cību 
metodes” metodiska 
izstr dne 

•  Kristīne Roze 
„Dramatur ijas m cīšana 
9. klasē” metodiska 
izstr dne 

  

2004./2005. m.g. 

  

• Agita Bargā „M jturības 
m cīšana”: metodiska 
izstr dne 

• Elizabete Sirotina 
„P rbaudes darbi ķīmij  
11. klasei” metodiska 
izstr dne 

• Normunds Dzintars 
„P rbaudes darbi 
interpunkcij  10. -12. 
klasei” metodiska 
izstr dne 

 

2005./2006.m.g. 

  

• Maija Jaunzeme 
„Skolēnu past vīg  darba 
iespējas filosofijas 
stund s” metodiska 
izstr dne 

  

2006./2007.m.g. 

  

• Līga Tetere „Kontinentu 
eogr fija 7. klasei” 

metodiska izstr dne 

  

2007./08.m.g. 

  

• Elita Balčus „ Atkl j 
gramatiku pats!”: 
metodiska izstr dne v cu 
val. 

   

2008./09.m.g. 

  

• Dace Groduma – Vīriņa 
„Nebaidies run t!”: 
run šanas prasmju 
attīstīšana stund s, 
izmantojot debates k  
metodi 

 

 

 

 

 2009./10.m.g. 

 

• Skolas kolektīva 
kopdarbs – metodiska 
izstrādne „Mācību 
procesa 
individualizācija un 
diferenciācija praksē” 

  

2010./11.m.g. 

 

• Skolas kolektīva 
kopdarbs – metodiska 
izstrādne „ Es daru tā: 
labās prakses piemēri” 

Metodika 



Pl nošana 

DABASZIN TŅU 
MK 

MATEM TIKAS 
UN DATORIKAS 

MK 

LATVIEŠU VAL. 
UN M KSLU 

PRIEKŠMETU MK 

OTRO SVEŠVALODU MK ANG U VAL. MK 
Klašu audzin t ju 

MK 

Citi skolas 

pas kumi 
 

30.septembris  

 

Jauno talantu 

skola bioloģijā 
DALP 5.vsk. 

16.septembris 

  

MK sanāksme: 
1.2014./2015.m.g. 

izvērtējums 

2.Darba plāns 
2015./2016.m.g.; 

3. Projektu un 

zinātniski 
pētniecisko darbu 
tēmas. 

  

9.septembris 

  

Dzejas rīts skolā. 
Raiņa un 
Aspazijas 

sarakste. 

9.novembris 

 

Skolas tulkošanas 
konkurss krievu valodā 

10.-12.kl. 

21.oktobris 

  

Skolas daiļlasīšanas 
konkurss angļu 

valodā (Interprative 

reading) 7.klasēm 

14.oktobris 

 

Pasākums 
7.klasēm "Kļūsti 

mūsējais" 

18.septembris  

 

Skolas skolēnu 
prezidenta 

vēlēšanas 



 

• 2012. gada 11. decembrī 
• Sadarbība metodiskajās komisijās. 

• 2013. gada 29. janvārī 
• Erudītu konkursa organizēšana. 

• Metodiskā darba pilnveidošanas iespējas 

skolā. 

• Skolot ju t l kizglītības kursos gūto ideju 

pielietojums ikdienas darb : inform cijas 

apkopojums. 

• Skolēnu m cību sasniegumu vērtēšanas 

nolikums: labojumi papildin jumi. 
• 2013. gada 25. februārī 
• Skolot ju t l kizglītības kursos gūto ideju 

pielietojums ikdienas darb .  

• Skolas metodiskās pieredzes prezentēšanas 

idejas. 

• Skolēnu m cību sasniegumu vērtēšanas 

nolikuma problēmjaut jumi. 

 

• 2013. gada 3. aprīlī 
• Zin tniski pētniecisko darbu jomu vadīt ju 

inform cija skolot jiem par skolas lasījumiem, 
„ imn zijas rakstiem” Nr.1. 

• IKVD p rbaudes aktualit tes par ierakstiem 

klašu žurn los. 

• MK vadītāju priekšlikumi par skolas darba 

prioritātēm, mērķiem 2013./14.m.g. 

• 2013. gada 15. maijā 

• Pilsētas nolikuma par konkursu GADA 

SKOLOT JS apspriešana. 

• Skolēnu m cību sasniegumu vērtēšanas k rtība 

LV1  (beigu lasījums). 

• Metodiskās komisijas LV1 . 

• MK sanāksmju plānošana. 

• Skolas gada un mēneša darba plāns. 

 

 

Pl nošana Metodiskās padomes tikšanās 



• 2013. gada 4. septembrī 
• MK izvērtējums par 2012./13.m.g. paveikto. 

• IT ieviešana m cību proces  2013./14.m.g. 

• Uzdevumi MK 2013./14.m.g. 

• Skolas darba pl ns. 

• 2013. gada 21.oktobrī 
• Skolas komandas izveide digit laj m 

apm cīb m skolot jiem „Samsung n kotnē” 

• MK darba plānošana pa mēnešiem e- vidē. 

• Konference „Radoši meklējumi mūsdienu 

pedago ij : teorija un prakse”. Idejas saturam. 

• MK darbība Moodle vidē. 

• „ imn zijas rakstu” Nr.2. saturs. 

• 2013. gada 21. novembrī. 
• Konference „Radoši meklējumi mūsdienu 

pedago ijā: teorija un prakse”: MK loma 

darbu plānošanas procesā.  

• „ IMN ZIJAS RAKSTU” Nr.2. tapšana: 

metodisk   materi la apspriešana. 

Pl nošana 



Skolas darba prioritāte 
1.Mērķtiecīga un motivējoša mācību procesa organizēšana un kvalitatīva rezultāta 
sasniegšana 

1. Veicin t daudzveidīgu 
patst vīg s m cīšan s 
iemaņu attīstību un to 
efektīvu izmantošanu 
izglītošan s proces . 

2. Veidot starppriekšmetu 
saikni daž dos m cību 

priekšmetos. 



Skolas darba prioritāte 
2. Pozitīvas un daudzpusīgas sadarbības  pilnveidošana un skolas iespēju 
popularizēšana 

1. Aktualizēt pozitīvas un inovatīvas 
pieredzes apmaiņu skolas kolektīv  un 

t s popularizēšan  Liep j  un valsts 
imn ziju vidē. 

2. Izkopt mūsdienīgas un skolas 
tradīcij s balstītas sadarbības formas 
ar vec kiem, absolventiem un cit m 

sabiedrības grup m. 

3.Pilnveidot visu m cību procesa 
dalībnieku izpratni par viņu 

pien kumiem un pan kt to ievērošanu. 



Pl nošana 

MK darba izvērtējums – pl nošanas procesa sast vda a   

http://www.lvg.lv/data/Dokumenti/Metodiskas_komisijas/Citi/1 MK darba izv%C4%93rt%C4%93jums 2014 15 forma.docx
http://www.lvg.lv/data/Dokumenti/Metodiskas_komisijas/Citi/1 MK darba izv%C4%93rt%C4%93jums 2014 15 forma.docx
http://www.lvg.lv/data/Dokumenti/Metodiskas_komisijas/Citi/1 MK darba izv%C4%93rt%C4%93jums 2014 15 forma.docx
http://www.lvg.lv/data/Dokumenti/Metodiskas_komisijas/Citi/1 MK darba izv%C4%93rt%C4%93jums 2014 15 forma.docx



