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2021./2022. m.g. Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā uzsāka darbu jaunie pedagogi, kuriem
nācās gūt pieredzi darbā ar skolēniem, sadarbībā ar citiem pedagogiem, vecākiem.
Apkopojot gūtās atziņas, esam izveidojuši snieguma līmeņu aprakstu (SLA), kas, cerams,
palīdzēs arī citiem jaunajiem veiksmīgi darboties piecās skolotāju darbības jomās:
mācību saturs, vērtēšana, plānošana, metodika un sadarbība ar vecākiem. 
SLA veidojām pēc šādiem principiem: 1. līmenis - iesācējs, 2. līmenis - darītājs, 3. -
eksperts. 
Lai izdodas!
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MĀCĪBU SATURS
Mācību satura veidošanā tiek definēts
mērķis un tad tiek piemeklēti materiāli01

02

03

Mācību satura veidošanas procesā, piemeklējot
materiālus, aktualizē vēl papildu resursus, kas varētu
būt interesanti un saistoši, bet ne obligāti vielas
apguvei

Mācību satura veidošanas procesā piemeklē
diezgan plašu klāstu mācību materiālu un tos
sakārto pēc aktualitātes un vērtības



VĒRTĒŠANA
Tēmas ietvaros ir tikai vērtējums
par noslēguma darbu 01

02

03

Tēmas ietvaros ir plānoti formatīvās vērtēšanas
darbi, skolēni sniedz un saņem AS, un skolotājs
atbilstoši tai veic korekcijas stundu plānos

Notiek skolēnu iesaiste vērtēšanas procesā  -
gan kritēriju izvēlē, darba pašvērtēšanā
klasesbiedru vērtēšanā



PLĀNOŠANA
Darīt zināmu, cik stundas atvēlēt tēmai un
kāds būs vērtējuma iegūšanas veids -
uzkrājošais vai klasisks tēmas noslēguma
darbs (uzrakstāms mācību stundā) 

01
02

03

Materiālu apkopošana tēmas ietvaros,
paredzot konstruktīvu zināšanu bāzes izveidi 

Ir plašs daudzveidīgu materiālu klāsts, un
skolēni ir informēti par turpmākajās stundās
notiekošo - kas tiks apskatīts, darīts un kādā
secībā



METODIKA 
Skolotājs mācību procesā pielieto vienveidīgas
metodes, skolēni jau zina (bez nekāda
pārsteiguma), ko no skolotāja iespējams sagaidīt01

02
Skolotājs mācību procesā dažkārt pielieto dažādas
metodes, skolēni nojauš, kādas metodes kurā brīdī varētu
tikt izmantotas. Dažkārt skolotājs mēdz skolēnus “pozitīvi
pārsteigt”

03
Skolotājs pielieto daudzveidīgas metodes, ņem vērā
katras klases specifiku, izvēloties attiecīgo pieeju.
Skolēniem katra stunda ir kā “pozitīvs pārsteigums”,
stundas interesantas, un viņi atzinīgi tās novērtē



SADARBĪBA AR VECĀKIEM

01
02

Skolotājs sadarbojas ar skolēniem/vecākiem ar 
e-klases starpniecību (informē par skolēnu uzvedību, sekmēm, sūta
arī citu informāciju, piem., par olimpiādēm, konkursiem u.tml.).
Nepieciešamības gadījumā arī zvana

Skolotājs sadarbojas ar skolēniem/vecākiem ar 
e-klases starpniecību (informē par skolēnu uzvedību,
sekmēm)

03
Skolotājs sadarbojas ar skolēniem/vecākiem ar e-klases starpniecību
(informē par skolēnu uzvedību, sekmēm, sūta arī citu informāciju, piem.,
par olimpiādēm, konkursiem u.tml.), zvana, ja nepieciešams. Skolotājs
veicina sadarbību, tiekoties klātienē vai attālināti
(skolotājs+skolēns+vecāki) un risinot dažādus problēmjautājumus.
Skolotājs ar vecākiem tiekas Vecāku dienās,  nodod informāciju arī
vecāku sapulcēm, apmeklē  vecāku sapulces


