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Kas ir metodiskais darbs?
NO IKVD kursu “Izglītības kvalitāte izcilības veicināšanai valsts ģimnāzijā”(2021) materiāliem

Metodiskais darbs sevī ietver:
▪ augstas kvalitātes mūsdienīgu mācību nodrošināšanu, kas pamatojas zinātnē un pieredzē
balstītā praksē, tostarp izglītības teorijās un praksē;
▪ mācību īstenošanu saskaņā ar izglītības aktualitātēm, kas atbilst valsts izglītības attīstības
prioritātēm un vadlīnijām;
▪ izglītības izaicinājumu radošu risināšanu, kas balstīta reālās dzīves situācijām tuvinātā
mācību procesā, jaunās darba formās, mācīšanas, mācīšanās un vērtēšanas metožu un
līdzekļu izstrādē;
▪ pedagogu sadarbības veicināšana dažādos līmeņos, koordinējot un sniedzot atbalstu
izglītības iestādes, pilsētas/novada pedagogu darbam;
▪ pārmaiņu ieviešana savā un citās izglītības iestādēs mācību un audzināšanas darbā.

Izpratne par skolotāju metodisko darbu
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolotāji, strādādami skolā, kura veic arī pedagogu
tālākizglītības centra un reģionālā metodiskā centra funkcijas, izvēlas kādu no
darba virzieniem un mācību gada laikā publisko savu metodisko pieredzi kādā no
piedāvātajām vai paša pedagoga ieteiktajām darba formām.
Katrs valsts ģimnāzijas skolotājs sniedz savu ieguldījumu ģimnāzijas kā reģiona
metodiskā centra funkciju īstenošanā.
Pamatojums – MK noteikumi Nr.518 “Kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas statuss”

Izpratne par skolotāju metodisko darbu
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā
▪ 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 stundu skolotāji u.c.), kā arī kopīgās sanāksmēs un
nodarbībās otrdienās un ceturtdienās, savstarpējā stundu
vērošanā, skolas konferencē u.tml.

▪ Skolotājs piedalās ģimnāzijas kā reģionālā metodiskā centra
funkciju īstenošanā, izvēloties vismaz 1 darba virzienu

Izpratne par skolotāju metodisko darbu
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā
Skolotājs mācību gadā realizē vismaz vienu no piedāvātajām iespējām:
1. Pieredzes apmaiņa klātienē jeb meistarklases pilsētas/ reģiona u.tml.
kolēģiem
2. Publikācija par izglītības tematiku
3. Iesaistīšanās mācību satura izveidē, izglītības satura pilnveidē vai
izglītības satura apguves izvērtēšanā reģionālajā vai valsts līmenī
4. Uzstāšanās konferencē/ seminārā u.tml. reģionālā, valsts vai
starptautiskā līmenī par izglītības tematiku
5. Nodarbības “Kolēģi mācās no kolēģiem” vadīšana skolas pedagogiem
6. Pasākuma sagatavošana, novadīšana ciklā “Atrodi talantu sevī”
7. Sava darba virziena, kas nav pretrunā ar skolas darba prioritātēm,
mērķiem, piedāvājums

Izpratne par skolotāju metodisko darbu
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolotāja darbības jomas

Metodiskais darbs: process
▪ Individuālas sarunas ar katru skolotāju
augusts – septembris
▪ Informācijas apkopošana, publiskošana

▪ Ieceres realizēšana
▪ Paveiktā izvērtēšana

Labās prakses piemēri 2021./22.m.g.
Kā tiek realizēti dažādi metodiskā darba virzieni

www.skolasvards.lv
Arnolds Šablovskis, Normunds Dzintars, Kristīne Roze - materiāli e-izdevuma «Skolas Vārds»
metodisko materiālu krātuvē

www.lvg.lv
Artis Freimanis. Metodisks materiāls skolotājiem par aplikācijas “Video Maker” izmantošanu
Ināra Vilgerte. Kā gūt panākumus mācībās
Dace Groduma-Vīriņa, Vintra Braša. VIENOTĀ SOLĪ: veiksmīgas sadarbības stāsts Liepājas Valsts
1.ģimnāzijā

Labās prakses piemēri 2021./22.m.g.
Kā tiek realizēti dažādi metodiskā darba virzieni

Meistarklases novembrī

Lilita Lepse, Elizabete Sirotina. Tematisko vienumu plānošana atbilstoši mācību priekšmeta
programmai bioloģijā un ķīmijā pamatskolā vai vidusskolas pamatkursā
Līga Tālberga. Portfolio
Baiba Mackiala, Vintra Braša. Sadarbības modelis morālu un sociālu problēmu aktualizācijai laikā un
telpā

Signe Berga. Valodas funkcionālie stili
Arnolds Šablovskis. E-apmācība fizikā: Moodle, uzdevumi.lv, GenExis iespēju izmantošana
Lilita Lepse. Prezentācijas bioloģijā 7.klasei

Vintra Braša, Dace Groduma – Vīriņa. Skolotāju sadarbības pieredze, īstenojot moduļu stundas
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā

Labās prakses piemēri 2021./22.m.g.
Kā tiek realizēti dažādi metodiskā darba virzieni

Tālākizglītības kursi novembrī

Felikss Rekovičs, Edgars Pankratovs. Pedagogu digitālo prasmju pilnveide
atbilstoši mācību stundas fāzēm, īstenojot lietpratībā balstītu mācību saturu
Signe Berga, Līga Tālberga. Individualizētās mācīšanās pieejas īstenošana mācību
procesā izglītojamo talantu un spēju attīstīšanai radošajā rakstīšanā

Sandra Šulme, Artis Freimanis. Individualizētās mācīšanās pieejas īstenošana
mācību procesā izglītojamo talantu un spēju attīstīšanai matemātikā, fizikā un
inženierzinībās
Elizabete Sirotina, Aiga Jaunskalže. Metodiskie paņēmieni darbā ar talantīgiem
skolēniem ķīmijā un bioloģijā
Inga Bliska, Normunds Dzintars. Metodiskie paņēmieni darbā ar talantīgiem
skolēniem valodu jomā

Labās prakses piemēri 2021./22.m.g.
Kā tiek realizēti dažādi metodiskā darba virzieni

Citi darbības virzieni
Uzstāšanās konferencē/ seminārā u.tml. reģionālā, valsts vai starptautiskā līmenī par izglītības tematiku
Normunds Dzintars. Dalība konferencē "Valoda - tas ir darbības vārds. Valoda 21.gs. Latvijai" (Diskusija "Latviešu valoda
21.gs.skolā")
Normunds Dzintars. Dalība konferencē "Skolēns valodā un valoda skolēnā" (Diskusija "Kā palikt skolotājam?")
Vintra Braša, Dace Groduma – Vīriņa. Pieredzes stāsts "Veiksmes un izaicinājumi, veidojot moduļu stundas Liepājas
Valsts 1. ģimnāzijā "Liepājas skolu direktoru vietnieku seminārā

Ineta Drēže, Dace Groduma – Vīriņa. Meistarklase "Diskusija, kā runāt, lai mani sadzird" Saldus pamatskolas skolēniem
projekta “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Saldus novada pašvaldībā”
Nodarbības “Kolēģi mācās no kolēģiem” vadīšana Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas pedagogiem
Māris Gulbis. 3D modelēšana
Dagnija Deimante. Skolēni plāno savu mācīšanos
Artis Freimanis. Video montāža
Evija Spūle, Agita Bargā. "Ledus laušanas" paņēmieni
Nadežda Jurčenko. educandy.com izmantošanas iespējas
Ināra Vilgerte. Kā skolēnam gūt panākumus mācībās

Labās prakses piemēri 2021./22.m.g.
Kā tiek realizēti dažādi metodiskā darba virzieni

Konference «Spekkes lasījumi»
IZGLĪTOTA CILVĒKA CEĻŠ UZ LATVIJAS VALSTI

Konference 9.novembrī
Konferences izskaņas pasākums 20.decembrī
2021.gada konferences mērķis – apzināt ģimnāzijas pastāvēšanai būtiskus jautājumus
ilgtspējīgas attīstības kontekstā

Par konferenci: https://www.lvg.lv/top/informcija/371/

Atbalsts skolotājam metodiskajā darbā
▪ Skaidra metodiskā darba stratēģija
▪ Skolotāja individuālo talantu, izaugsmes virzienu saskatīšana
▪ Iedrošināšana, iespēju piedāvāšana
▪ Saprotama informācijas sistēma e-vidē (e-klases jaunumos,
skolas mājas lapā), kur skolotājam ir iespējams piekļūt
koplietošanas dokumentiem, patstāvīgi sekot aktualitātēm
▪ AS par paveikto
▪ Atbalsts metodiskā piedāvājuma realizēšanā (IT,organizatoriski
jautājumi u.c.)
▪ Resursu nodrošināšana

Atbalsts skolotājam metodiskajā darbā
Piemērs
Resursu nodrošināšana klašu audzinātājiem, MK vadītājiem, gatavojoties konferences «Spekkes lasījumi» izskaņas pasākumam

Atbalsts skolotājam metodiskajā darbā
Piemērs

Resursu nodrošināšana
Avots: www.lvg.lv/ Skolotājiem/ Resursi
VĒRTĒŠANA
▪

Skolēniem par vērtēšanu

▪

Skolēnu mācību snieguma vērtēšana Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā: atbalsta materiāls skolotājiem

▪

Gunta Flaksa. Formatīvā vērtēšana un atgriezeniskā saite latviešu valodas un literatūras stundās: ieskats pētījuma (diplomdarbs)
teorētiskajā un praktiskajā daļā

▪

Skola2030 materiāli par vērtēšanu

ATTĀLINĀTĀ MĀCĪŠANĀS
▪

VISC. Skola2030. Vadlīnijas mācību satura plānošanai un īstenošanai Covid-19 izplatības laikā (2021)

▪

VISC. Skola2030. Vadlīnijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai (2020)

▪

Ieteikumi Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolotājiem tiešsaistes stundu organizēšanai

▪

Samsung skola nākotnei. Padomi attālinātai mācīšanai

▪

Projekta “Mācītspēks” metodiskais materiāls: attālināto stundu vērošana

▪

Liepājas pilsētas Metodiskās akadēmijas resursi

Atbalsts skolotājam metodiskajā darbā
Piemērs

Saprotama informācijas sistēma e-vidē (e-klases jaunumos, skolas mājas lapā), kur skolotājam ir iespējams piekļūt
koplietošanas dokumentiem, patstāvīgi sekot aktualitātēm

Informācijas atspoguļošana skolas medijos
Skolas mājas lapa www.lvg.lv
▪ Metodiskais centrs
▪ Metodiskās komisijas
▪ Metodiskā padome
▪ Mācību gada noslēguma izdevums

