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Skolotāja
darbības jomas

Skolotāja darbības jomas Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā

Mācību priekšmeta profesionālis – skolēnu izglītotājs un/vai
klases audzinātājs

MK dalībnieks
Ģimnāzijas Metodiskā centra uzdevumu
īstenotājs
Ģimnāzijas attīstības plānotājs un ideju
realizētājs, darbojoties dažādās darba
grupās
Sava viedokļa atbildīgs paudējs,
pārdomātu skolas dzīves
uzlabojumu iniciators

Skolotāja
darbības jomas
Minētais skolas izdevums atrodams ŠEIT

Skolotāja
darbības jomas

●
Skolotājs - mācību priekšmeta profesionālis. Skolēnu izglītotājs un/vai klases audzinātājs
Par darbu, veidojot padziļināto, specializēto kursu anotācijas
Moduļu stundas
Psihologa atbalsts attālinātās mācīšanās laikā
Tiešsaistes stundas
●
Skolotājs - MK dalībnieks
Jaunā mācību priekšmetu MK struktūra
Nozīmīgākie MK izspriestie jautājumi, kas aktualizēti arī Metodiskajā padomē
●
Skolotājs - ģimnāzijas Metodiskā centra uzdevumu īstenotājs
Pasākumi, kas realizēti attālināti: meistarklases, tālākizglītības kursi, Dabaszinātņu konkurss
Pieredzes materiālu publikācijas
Bibliotēkas aktualitātes
●
Skolotājs - ģimnāzijas attīstības plānotājs un ideju realizētājs, darbojoties dažādās darba grupās
OTRDIENĀS - informatīvas sanāksmes
CETURTDIENAS - sadarbības laikā dažādu darba grupu tikšanās vai kopīga mācīšanās
Katra mēneša pēdējā ceturtdienā nodarbībās "Kolēģi mācās no kolēģiem"
Kad/ kā Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolotājs veic diagnosticējošo vērtēšanu
Jauno pedagogu sadarbības grupa
●
Skolotājs - sava viedokļa atbildīgs paudējs, pārdomātu skolas dzīves uzlabojumu iniciators
3 valsts ģimnāziju - Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas un Siguldas Valsts ģimnāzijas
- radošs sadarbības projekts atvērtā domnīca "Kurss “Projekta darbs” – ar ko sākt?"
Sarunas, kuru mērķis - aktualizēt Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolotāju-konsultantu kā nozīmīgu t.s.vidējā
līmeņa vadītāju lomu skolas ikdienā
Kā, izmantojot savus iekšējos resursus optimāli realizēt valsts ģimnāzijas funkcijas, panākot vienmērīgu
attīstību visos valsts ģimnāzijai definētajos virzienos

LV1Ģ skolotāju pašvērtējums
2020./2021. mācību gadā

Ieskats 2020./21.mācību gada skolotāju pašvērtējumos

LV1Ģ skolotāju pašvērtējums
2020./2021. mācību gadā

Lūdzu, pabeidziet šo teikumu!
LAI, MĀCĪBU GADAM BEIDZOTIES, ES KĀ PEDAGOGS JUSTU GANDARĪJUMU
PAR SAVU DARBU, …

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

man ir svarīgi saņemt AS no kolēģiem un administrācijas
man jāatrod un jāieplāno laiks nesteidzīgām pārdomām un pašanalīzei, skaidri
izceļot visu to, kas sanāca izcili, un skaidri saskatot visu to, pie kā vēl
jāpiestrādā
man jābūt maksimāli apmierinātai ar savu skolēnu sniegumu
man jābūt vīzijai nākamajam mācību gadam
man jāsaņem pozitīva AS no saviem skolēniem
man jāsasniedz mācību gada sākumā sev izvirzītie mērķi
man nepieciešams just skolas vadības atbalstu un mana darba novērtējumu
man nepieciešams izvērtēt: kas ir izdevies, kas ne. Jāsaliek pa plauktiņiem…
man svarīgi uzrakstīt sev uz lapas, kas man izdevās šajā mācību gadā
man vajadzētu redzēt, ka paveiktajam ir kāda jēga
man nepieciešama pozitīva AS no skolēniem! Un paškritiski novērtēt padarīto,
izdarīt secinājumus, ko uzlabot vai darīt citādāk nākamajā mācību gadā
zinot, ka saviem skolēniem, neskatoties ne uz ko, tomēr esmu kaut ko
iemācījusi, un skolēniem bija prieks būt kopā ar mani kā skolotāju vai vienkārši
cilvēku
...

Atskats uz 2020./21.m.g.
Aktuālie turpmākās darbības
virzieni
Kā mācīsimies?

Dažādi jautājumi

Mācību process

❏

1.septembrī - informācija par skolēnu
skaitu (klašu audzinātāji)

❏

e-klases ieraksti:
 Katru piektdienu līdz plkst. 17.00 mācību
priekšmeta skolotājs e-klases žurnālā izveido
stundu melnrakstus par plānotām tēmām
nākamai nedēļai (piemērs: Reālo skaitļu kopa)
 Stundu ieraksti žurnālā konkrētā dienā: tēma un
stundā sasniedzamais rezultāts (piemērs: Reālo
skaitļu kopa/prot pielietot kvadrātsaknes
īpašības, risinot uzdevumus)

Mācību process

Mācību process

❏ Tēmas noslēguma darbu plānošana:







noslēguma darbus plānojam 1.semestrim
pamatskolā: 2 noslēguma darbi dienā
vidusskolā: 1 noslēguma darbs dienā, 2.darbu var
rakstīt, ja tas ir uzkrājošais vērtējums, precizējot
informāciju logā Skaidrojums (piemēram, Darbs
datorgrafikā (uzkrājošais vērtējums))
par noslēguma darbu skolēns tiek informēts nedēļu
iepriekš
e-klases ierakstā precizē, par ko paredzēts
pārbaudes darbs (piemēram, Pārbaudes darbs par
patstāvīgajām vārdšķirām)

❏ Konsultācijas laiki (līdz 10.septembrim)
❏ Stundu izmaiņas un skolotāju prombūtne
❏ Skolotāju tālākizglītības dokumenti

Pētniecība

Zinātniskās pētniecības darbi
VĪZIJA
Pētniecība ir organiska mācību procesa sastāvdaļa.
Pētīšanas iemaņas skolēns attīsta atbilstoši pedagoga
izvēlētajai vai izstrādātajai programmai, sasniedzot mācību
priekšmetu standartos pamatizglītībā un vispārējā vidējā
izglītībā definēto rezultātu.
● Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolēniem tiek piedāvāta
iespēja arī individuāli izstrādāt pētnieciskos darbus 7.9.klasē un zinātniski pētnieciskos darbus 10.-12.klasē
● Tiks turpināts darbs, meklējot optimālo risinājumu
kursa “Projekta darbs” realizēšanai 12.klasē
● Tiks pilnveidots metodisko materiālu un meistarklašu
klāsts par pētniecības jautājumiem

IZPRATNE par metodisko darbu Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā

Metodiskais darbs

Skolotājs ir piederīgs kādai MK un veic ar MK vadītāju saskaņotos darba
pienākumus
Skolotājs kā mācību priekšmeta profesionālis piedalās sadarbības grupās (kādas
klases mācību priekšmetu skolotāji/ moduļu skolotāji u.c.), kā arī kopīgās
sanāksmēs un nodarbībās otrdienās un ceturtdienās, savstarpējā stundu
vērošanā, skolas konferencē u.tml.
Skolotājs piedalās valsts ģimnāzijas kā reģionālā metodiskā centra funkciju
īstenošanā, izvēloties vismaz 1 darba virzienu:
➔ Pieredzes apmaiņa jeb meistarklases pilsētas/ reģiona u.tml. kolēģiem
(attālināti)
➔ Publikācija par izglītības tematiku
➔ Iesaistīšanās mācību satura izveidē, izglītības satura pilnveidē vai izglītības
satura apguves izvērtēšanā reģionālajā vai valsts līmenī
➔ Uzstāšanās konferencē/ seminārā u.tml. reģionālā, valsts vai starptautiskā
līmenī par izglītības tematiku
➔ Nodarbības “Kolēģi mācās no kolēģiem” vadīšana skolas pedagogiem
➔ “Atrodi talantu sevī”
➔ Paša skolotāja ierosināts darba virziens, kas nav pretrunā ar skolas darba
prioritātēm, mērķiem

Metodiskais darbs

METODIĶA darba virzieni:
➔ ikdienas mācību process
● saturs
● vērtēšana
● metodika
● plānošana
➔ pakāpju process
➔ stundu vērošana
➔ skolotāju sadarbības lietas

● moduļu stundas 10.klasēs trešdienās un

11.klasēs otrdienās (angļu valoda, latviešu valoda un

●

literatūra, teātris un drāma, vēsture un sociālās zinātnes,
iesaistot klases audzinātāju)
blokstundas 7.klasēs ceturtdienās (literatūra,
mūzika, vizuālā māksla, teātra māksla, iesaistot klases
audzinātāju)

● ...

➔ programmas

Metodiskais darbs

“Atveram savas klases durvis” (ejam un aicinām ciemos)
OECD Starptautiskā mācību vides pētījuma TALIS 2018 secinājumi:

➔ stabilas, inovatīvas un efektīvas mācīšanas stratēģijas pamatā ir skolotāju
profesionālā sadarbība;
➔ skolotāji, kuri iesaistās profesionālajā sadarbībā ar saviem kolēģiem, biežāk
norāda uz efektīvu mācību procesu;
➔ nozīmīgi ir saglabāt saikni ar skolēniem.
Skolotāju sadarbības pozitīvie aspekti:
➔ Sadarbība skolotāju starpā veicina radošu ideju ģenerēšanu un realizāciju –
to, kas strādājot vienam, liekas neiespējami un pat muļķīgi, sadarbojoties var
pārvērst par izcilu, unikālu un radošu stundas plānu.
➔ Skolotāju sadarbība veicina pašizpratni, tādējādi katrs var analizēt savu
profesionālo darbību.
➔ Sadarbojoties savā starpā, skolotāji nodot zināšanas par sadarbības prasmēm
saviem skolēniem. Strādājot kopā, mēs radām labāku mācīšanās pieredzi.
Visa pamatā ir cilvēciskais faktors, kas nosaka, vai sadarbība būs veiksmīga.

SKOLOTĀJS - KOMANDAS SPĒLĒTĀJS

Metodiskais darbs

“Komanda ir nevis grupa, kas strādā kopā, bet gan grupa, kurā uzticas viens
otram.” (S. Sineks)
Līdz 7.septembrim skolotāji iesniedz informāciju par:
➔ mācību programmām
➔ tēmām un plānotajiem tēmas noslēguma pārbaudes darbiem
1.pusgadā
➔ iespēju “atvērt savas klases durvis”
Informācija par tēmām katrā mācību priekšmetā vienas klases ietvaros tiks
apkopota un publicēta.

Metodiskais darbs

Skolotāju pašvērtējumos aktualizētie jautājumi materiāls sarunām kādā sanāksmē/darba grupā
1. Pašvadītās mācīšanās caurvija
2. Kā novērtēt skolēna izaugsmi, izliekot semestra/gada
vērtējumu
3. Risinājumi vienas klases skolotāju sadarbībai (tai
skaitā, mācot kādu prasmi)
PIEMĒRAM:

➔ Moduļu stundu skolotāju sadarbība
➔ Citas darba grupas
Izveidota un 23.septembrī uzsāks darbu kolēģu grupa,
kura pievērsīsies diviem jautājumiem: stundu vērošanas
koncepcija un skolēna izaugsmes vērtēšana

Metodiskais darbs

Jaunie skolotāji
Jēdzienu jauns skolotājs mēs traktējam šādi:
●

●
●
●
●

skolotājs, kurš pašlaik studē, bet ir uzsācis darba gaitas
skolotājs, kurš uzsāk darba gaitas pēc augstskolas
pabeigšanas
skolotājs, kuram ir pedagoģiskā pieredze, bet ne šajā
mācību iestādē
skolotājs, kurš kādu laiku jau strādājis šajā mācību iestādē,
bet sāk mācīt citu priekšmetu
skolotājs, kurš jau strādājis šajā mācību iestādē, bet darba
gaitās uz kādu laiku bijis pārtraukums

Šajā mācību gadā jaunajiem kolēģiem būs arī individuāli mentori
3 reizes plānotas plašākas sarunas, piedaloties arī vecajiem jaunajiem
kolēģiem

Metodiskais darbs

Nodarbību cikls
“Kolēģi mācās no kolēģiem”
LAIKS - mēneša pēdējā ceturtdiena
FORMA
Nodarbībai ir 2 daļas:

15.45 - 16.25 - minilekcija ar praktiskiem ieteikumiem
16.30 - 17.10 - kolēģu labā prakse IT jomā
Nodarbības plānotas gan klātienē, gan attālināti
Iespējami arī vairāki paralēli piedāvājumi
DALĪBA
Nodarbības vada un arī apmeklē interesenti
Ir iepriekšēja pieteikšanās un savlaicīgi jāinformē par izmaiņām
savos plānos

Skolotāji - konsultanti

Metodiskais darbs

Ingas Pāvulas kursi 15 kolēģu grupai, kurai ir interese par
atbalsta sniegšanu skolotājiem, vērojot stundas
Norises laiks: oktobris - maijs
Nodarbības ceturtdienu/ piektdienu pēcpusdienās ne ilgāk par 2
stundām
Darba formas: klātienes, attālinātās nodarbības un patstāvīgie
darbi
SR
● apgūtas stundu vērotājam nepieciešamās prasmes
● līdzdalība skolas vajadzībām atbilstošu stundu vērošanas
lapu izstrādē un aprobēšanā
● prakstizēšanās savstarpējā stundu vērošanā
Pieteikšanās - oktobra 1.nedēļā

LV1Ģ darbības modelis

Lepnums.Vienotība.
Atbildība.Gods.

Klases audzinātājs – klasē strādājošo
skolotāju līderis
▪

2019./2020.m.g. - skolā tika aktualizēta skolotāju
komandas sadarbības nozīme vienā klasē (sarunu
grupas, diagnosticējošo darbu analīze, problēmu
apzināšana u.c.)

▪

2020./2021.m.g. - mācīšanās prasmju pilnveidošana
audzināmajā klasē kopā ar mācību priekšmeta
skolotājiem (audzināšanas darbs tiek plānots kopā
ar mācību jomu/priekšmetu skolotājiem tiešā
mācību satura kontekstā)
➔ 1. un 2. semestra rezultāti par mācīšanās
prasmju pilnveidi, turpmākajiem soļiem

Lepnums.Vienotība.
Atbildība.Gods.

Sarunu ēdienkarte
2021.gada jūnijā
VEIKSMES

Es neesmu viens

SLA /vērtības/
plānošana

VAJADZĪBAS

Kā atrast ceļu līdz
katram skolēnam?

Sadarbība

● Mācāmies no kļūdām. Mācīties nekad nav par vēlu./ Kāpēc
ir tik grūti atbildēt, ka nezinu, neprotu?
● Komanda ir tik stipra, cik stiprs tās vājākais posms./ Es
esmu tik stipra, cik stipri ir mani draugi.
● Atbalsta sniegšana - zinu ceļus, kur meklēt palīdzību?
● Kā no malas redzēt skolēna personības vajadzības?
● Vienotas prasības palīdz novērst haosu.
● Pievērst uzmanību vērtēšanas sistēmai.
● Svarīgs laiks SARUNĀM.
● 3K - kompetence, konsekvence, komunikācija.

Lepnums.Vienotība.
Atbildība.Gods.

ES jauniešu līdzdalības projektu (PuMPuRS)
īstenošana 2021./2022.m.g.
7. klasēm - “Es neesmu viens. Esmu viens no” /6.,7. septembris/
8. klasēm - “Ieskrējiens”
10. klasēm - “Atmoda” /6.,7. septembris/
11. klasēm - “Soli pa solim” /3.septembris/
PAMANI! IEKLAUSIES! ATBALSTI!

Atskats uz 2020./21.m.g.
Aktuālie turpmākās darbības
virzieni
Kā mācīsimies?

Dažādi jautājumi

Ja kāds Tev piedāvā lielisku iespēju, bet Tu
neesi pārliecināts, ka vari to izdarīt, saki JĀ
un vēlāk iemācies KĀ.

Kā mācīsimies?

/R.Brensons/

1.SEPTEMBRIS - ZINĪBU DIENA
9.00
10.00
10.40
12.00

7.,10. klases
8.,11. klases
9.,12. klases
skolotāju sanāksme

PIRMĀ NEDĒĻA - ADAPTĀCIJA
● 2.septembris - klases stundas + Sporta diena
● 3.septembris - klašu pārgājieni “Atvadas vasarai”

klases audzinātājs + audzinātāja palīgs (māc.pr. skolotājs)

.

Kā mācīsimies?

COVID – 19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipi
un kārtība to ievērošanai
▪

Skolā mācību process noris klātienē, ja spējam būt disciplinēti un
ievērojam 4 pamatprincipus:
✔ Informēšana
✔ Distancēšanās
✔ Higiēna
✔ Personas veselības stāvokļa uzraudzība

▪

Pašdisciplīna: skolotāji, skolēni, vecāki, tehniskais personāls

▪

Covid-19 iknedēļas testēšanas norise - katru otrdienu

▪

Infografika - ievietota lvg.lv

▪

Koplietošanas telpu izmantošana (t.sk. skolotāju koplietošanas
telpas), ēdināšanas organizēšana, plūsmu organizēšana un kontrole,
vēdināšana

▪

Sejas maskas
✔ Pieejamība - katrā klašu telpā
✔ Lietošana - visiem koplietošanas telpās, nevakcinētajiem klasē

Kā mācīsimies?

Ceļš uz kvalitatīvu rezultātu

Labizjūta

●
●
●

dzīves kvalitāte
psihoemocionālā drošība
sadarbība ar skolēnu ģimenēm

Socializēšanās

●
●
●

skolas vērtības
saliedēšanās pasākumi
prasmes

●

klašu atbalsta mapes
vienotas prasības - kavējumi,
disciplīna/ konsekvence un
kompetence

Disciplīnas plāns

●

Kā mācīsimies?

Mācību stundās/
Moduļu stundās

Individuālas
konsultācijas

Karjeras
izglītība
atbalsts
skolēnam

Mācību procesā
ārpusstundu
pasākumos,
klases stundās

Kāda turpmāk būs skola, kurā mācās visi?
Kādi procesi bijuši svarīgi un veiksmīgi attālinātajās mācībās
✔ Visu iesaistīto digitālā pratība, digitālās eko sistēmas izvēle
✔ Komunikācija un atbalsta pasākumu kopums sadarbībai ar
vecākiem un skolēniem
✔ Atvērtība pārmaiņām, prasme un gatavība ieviest
pārmaiņas

Kā mācīsimies?

▪

▪

Sadarbības pievienotā vērtība
✔ Skolotāju kolektīva kopīgas izpratnes veidošanās par
nepieciešamību sadarboties, komunicēt, izprast un pieņemt
atšķirīgo
✔ Mācāmies prasmi mācīties no savas un citu pieredzes,
nebaidīties kļūdīties, spēt pieņemt konstruktīvu kritiku, kā
arī profesionāli diskutēt

▪

Ko tālāk?
✔ Kuros gadījumos mācību saturu iespējams apvienot
vairākiem skolotājiem kopā?
✔ Kā varam dažādot vērtēšanas formas un metodes, AS
sniegšanas veidu?

Kā mācīsimies?

PROJEKTI 2021./2022.M.G.
▪

2021.gada jūnijā Skola2030 uzsākusi pedagogu
profesionālās kompetences pilnveides kursu “Izglītības
tehnoloģiju mentora loma mērķtiecīgai tehnoloģiju
izmantošanai mācībās” īstenošanu

▪ Izglītības tehnoloģiju mentori LV1Ģ - Indra Jurika un
Artis Freimanis
✔ pārzina digitālo tehnoloģiju sniegtās iespējas
✔ prot tās mērķtiecīgi izmantot mācību procesā
✔ rosina un atbalsta citus pedagogus izmantot tehnoloģijas
mācību procesa plānošanā un īstenošanā
✔ eksperimentē ar tehnoloģiju lietojumu mācību procesā un
atbalsta labās prakses pārņemšanu izglītības iestādē
✔ atbalsta izglītības iestādes digitalizācijas procesus

Kā mācīsimies?

PROJEKTI 2021./2022.M.G.
▪

2019.-2021.g. uzsākts pilotprojekts “Matemātika 200”
Centra sākumskolas 5. un 6.klasēs

▪

2021./2022.m.g. projekts tiek turpināts LV1Ģ 7.klasēs
✔ 2021.g. jauns soma.lv digitālā mācību satura projekts
“Mācos mācīties”, lai attīstītu caurviju prasmes (matemātika,
latviešu valoda, inženierzinības, dizains un tehnoloģijas,
sociālās zinības un vēsture, ģeogrāfija u.c.)
✔ nodrošināta individuālā ierīce katram 7.klases skolēnam
✔ var izmantot gan klātienes, gan attālinātajā mācību procesā
✔ visa satura pieejamība, mācību priekšmetu sinerģija,
sadarbība ar vecākiem
✔ datos pieņemti lēmumi - iespēja mācīties jebkurā laikā un
vietā, skolēnam pašvērtējumam, skolotājam mācību procesa
pilnveidei
✔ prasmju komplekti - izaugsmes žurnāls, projekts,
pētnieciskais darbs
✔ darba metodes - diskusija, debates, galerija, laboratorijas
darbs u.c.
✔ darba formas un kritēriji - prezentācija, video, plakāts,
infografika, eseja u.c.

Atskats uz 2020./21.m.g.
Aktuālie turpmākās darbības
virzieni
Kā mācīsimies?

Dažādi jautājumi

Stundu laiki

Stundu laiki un ēšanas starpbrīži

Skolotāju prombūtne

Skolotāju prombūtne un aizvietošana
▪

▪

▪
▪

Skolotāja aizvietošana
➔ laikā, kad izsniegta darbnespējas lapa
➔ komandējuma laikā, pildot darba pienākumus, kas
nepieciešami skolas attīstības vai skolas darbības
nodrošināšanai (kursi Liepājā vai ārpus Liepājas, uz
kuriem pedagogs virzīts kā skolas pārstāvis, dalība
skolai nozīmīgos projektos, klašu audzinātājiem
ekskursijas laikā u.tml.)
Skolotāju prombūtne un aizvietošana klašu ekskursiju
laikā
➔ komandējums klases audzinātājam
➔ komandējums skolotājam - klases audzinātāja
palīgam klases ekskursijā, kuram šajā dienā nav
ieplānotas stundas vai arī stundu skaits ir neliels
Prombūtni saskaņo ar direktoru un V.Tomsoni
Iepriekš neparedzētas prombūtnes laikā skolotājs plāno
attālinātās mācīšanās vai citas patstāvīgā darba formas,
saskaņojot mācīšanās formu ar D.Grodumu-Vīriņu

Sanāksmes

Informatīvās sanāksmes un sadarbības grupas

▪

OTRDIENĀS - informatīvas sanāksmes 8.30

▪

CETURTDIENAS - sadarbības laikā dažādu darba grupu
tikšanās vai kopīga mācīšanās 15.45 - 17.10
Katra mēneša pēdējā ceturtdienā nodarbības "Kolēģi
mācās no kolēģiem"

Metodiskā padome

Metodiskā padome
●

Metodiskajā padomē tiek apspriesti un risināti dažādi skolas dzīves
jautājumi, kurus tiesīgs aktualizēt ikviens Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas
skolotājs
Tā kā skolas darbā ir 5 nemainīgas caurvijas - mācību saturs, vērtēšana,
plānošana, metodika, sadarbība ar vecākiem -, tad savu “dažādo”
jautājumu, kas saistīts ar kādu no tām, ikviens kolēģis ir tiesīgs pieteikt pirms
MP (atgādne, kad to var izdarīt, atroadama www.lvg.lv kalendārā).
Aicinām to darīt tad, ja nav izdevies izprast kādu jautājumu individuāli vai
sarunās MK u.tml.

●

Metodiskajā padomē, apkopojot MK priekšlikumus, tiek akceptēti skolas
normatīvie dokumenti

●

Metodiskā padome līdzdarbojas Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas Metodiskā
centra darbības virzienu noteikšanā, piedāvājuma saturiskā pilnveidē un
pasākumu organizēšanā, izmantojot MK potenciālu

2021./22.m.g. sanāksmju laiki, MP dalībnieki un cita aktuālā informācija - ŠEIT
Sanāksmju sākums - 16.00

Akreditācijas
priekšlikumi

Akreditācijas priekšlikumi un termiņi


Ir nepieciešams nodrošināt pedagogu viennozīmīgu izpratni par izglītojamo
mācību sniegumu vērtēšanas procesu saskaņā ar iestādē izstrādāto
izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. 31.08.2021.



Ir nepieciešams palielināt un dažādot atgriezeniskās saites sniegšanu
ikdienas mācību darbā, īpašu uzmanību pievēršot personības,
pašregulācijas, procesuālajai dimensijai, t.sk., izglītojamiem attīstot
pašvadītas mācīšanās prasmes. 31.05.2022.



Ir nepieciešams dažādot sadarbības formas ar izglītojamā likumiskiem
pārstāvjiem, iesaistot tos aktivitātēs, kas saistīti ar jaunā mācību satura
ieviešanu izglītības iestādē. 31.12.2021.



Ir nepieciešams veikt mācību procesa (mācību stundās) un izglītojamo
labsajūtas izpēti klašu grupās saistībā ar iespēju izglītojamiem kvalitatīvu
iesaisti mācību procesā, t.sk., izglītojamo saliedēšanu klašu grupu ietvaros
veidojot savstarpēju cieņpilnu mikroklimatu un attieksmi mācību procesā
un ārpus tā. 31.05.2022.

❑

Tiekamies 1.septembrī 12.00
terasē САД НАЧАЛЬНИЦЫ

❑

Plānojam Skolotāju dienu 1.-2.oktobrī

