Pedagogu metodisko izstrādņu skate

Pedagogu metodisko izstrādņu skate ir sena Valsts izglītības satura centra
tradīcija, kura turpinās jau astoto gadu. Tās mērķis ir popularizēt pedagogu metodisko
darbu un labās prakses piemērus interešu izglītībā un audzināšanas darbībā, kā arī
aktivizēt pedagogu radošo darbību un pieredzes apmaiņu Latvijā.
Pedagogu metodisko izstrādņu skate 2011.gadā tika organizēta trīs kārtās.
1.kārta notika novados un republikas nozīmes pilsētās un noslēdzās 7.martā. 2.kārta
tika organizēta vēsturiskajos reģionos un Rīgas pilsētā – 21.martā Vidzemē Madonas
bērnu un jauniešu centrā, 1.aprīlī Kurzemē Liepājas bērnu un jaunatnes centrā
"Vaduguns", Latgalē – Daugavpils bērnu un jauniešu centrā "Jaunība", Zemgalē –
Jelgavas 4.vidusskolā (skates organizētāji bija Jelgavas reģionālais Pieaugušo
izglītības centrs), 12.maijā Rīgā – Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā.
2.kārtā piedalījās 44 Latvijas novadi un pilsētas, kopumā iesniedzot
izvērtēšanai 132 darbus. Šogad līdz ar reģionālo reformu Latvijā bija vērojamas
izmaiņas metodisko izstrādņu autoru kvalitatīvajā sastāvā – metodisko izstrādņu
veidotājiem piepulcējās izglītības iestādes un pedagogi, kuri līdz šim nebija
iedrošinājušies vai raduši iespēju popularizēt savu labo pieredzi.
3.kārta notika Valsts izglītības satura centrā no 2011.gada 11.aprīļa līdz
5.maijam. Šajā posmā izvērtēšanai tika iesniegti 49 darbi. No tiem 18 metodiskās
izstrādnes audzināšanas darbībā, 12 metodiskās izstrādnes interešu izglītībā, 6
scenāriji vai scenāriju krājumi, 5 darbi par karjeras izglītības jautājumiem, 4 darbi par
jaunatnes un brīvprātīgo darbu, 3 darbi speciālās izglītības jomā.
Īpaši jāpiemin profesionālās izglītības pedagogu piedāvājums metodisko
izstrādņu skatē (3 darbi godalgotās vietās), labas un kvalitatīvas metodiskās izstrādnes
speciālās izglītības jomā (iesniegti 3 darbi), kā arī inovatīvas idejas darbos, kuros
aplūkota patriotiskās audzināšanas tematika. Kaut arī pieejams plašs materiālu un
literatūras klāsts karjeras izglītībā, arī šajos jautājumos pedagogi raduši interesantas
pieejas un jaunus risinājumus.
No iesniegtajiem un izvērtētajiem 49 darbiem vērtēšanas komisija nolēma 4
metodiskās izstrādnes apbalvot ar 1.pakāpes diplomu, 12 metodiskā izstrādnes – ar
2.pakāpes diplomu, 21 metodisko izstrādni – ar 3.pakāpes diplomu, 11 metodisko
izstrādņu autoriem izteikt pateicību par piedalīšanos un ieguldīto darbu Pedagogu
metodisko izstrādņu skatē. Ar iesniegto darbu tematiku, autoru vārdiem, vietu
sadalījumu un vērtēšanas komisijas sastāvu iespējams iepazīties pielikumā
pievienotajā Pedagogu metodisko izstrādņu skates vērtēšanas komisijas sēdes
protokolā.
Pamatojoties uz metodisko izstrādņu autoru piekrišanu, žūrija nolēma slēgt
vienošanos ar autoriem par metodisko izstrādņu nodošanu Valsts izglītības satura
centra pārziņā izmantošanai pedagogu metodiskajam darbam.
2011.gada 5.maijā tika organizēts Pedagogu metodisko izstrādņu skates
noslēguma pasākumus, kurā piedalījās metodisko izstrādņu autori – 1., 2. un
3.pakāpes laureāti, skates 2.kārtas organizētāji – reģionu pārstāvji un Valsts izglītības
satura centra speciālisti. Pasākumā klausītāji tika iepazīstināti ar Pedagogu metodisko
izstrādņu skates norises izvērtējumu un rezultātiem, notika svinīga skates dalībnieku
un 2.kārtas organizētāju apbalvošana. Sarīkojumu krāšņāku padarīja J.Mediņa Rīgas
1.mūzikas skolas audzēkņu sniegtie muzikālie priekšnesumi.

Valsts izglītības satura centrs un žūrija pateicas visiem Pedagogu metodisko
izstrādņu skates dalībniekiem par paveikto un īpašu paldies saka skates 2.kārtas
organizētājiem reģionos par ieguldīto darbu un sniegto atbalstu, veicinot pedagogu
metodisko izstrādņu veidošanu un apzinot pedagogu metodiskā darba pieredzi Latvijā.
Valsts izglītības satura centrā līdz šim bija aplūkojamas 75 pedagogu
metodiskās izstrādnes, ar kurām regulāri iepazīstas gan pedagogu grupas, gan
individuālie interesenti. Līdz 2011./2012.mācību gada sākumam saraksts tiks
papildināts ar jaunākajām pedagogu metodiskajām izstrādnēm audzināšanas darbībā
un interešu izglītībā.

Pedagogu metodisko izstrādņu skates vērtēšanas komisijas sēdes
PROTOKOLS
Rīgā

Nr.1

2011.gada 3.maijā

Sēdi vada vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja:
Astra Aukšmuksta
Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un
audzināšanas darba nodaļas vadītāja
Sēdē piedalās vērtēšanas komisijas locekļi:
Mārīte Grebzde
Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un
audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece
Staņislava Marsone
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas lektore
Antra Strikaite
Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un
audzināšanas darba nodaļas vecākā referente
Protokolē:
Evija Pelša

Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un
audzināšanas darba nodaļas vecākā referente

Saskaņā ar Valsts izglītības satura centra 2011.gada 12.janvāra apstiprināto (rīkojums
Nr.4.1.-09.2) „Pedagogu metodisko izstrādņu skates nolikumu” un Valsts izglītības satura centra
2011.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.16 „Par Pedagogu metodisko izstrādņu skates vērtēšanas
komisijas apstiprināšanu” vērtēšanas komisija izvērtēja 49 iesniegtos darbus, t.sk., 18 metodiskās
izstrādnes audzināšanas darbībā, 12 - interešu izglītībā, 6 scenārijus, 5 darbus par karjeras
izglītības jautājumiem, 4 darbus par jaunatnes un brīvprātīgo darbu un 3 darbus speciālās
izglītības jomā.
Atsevišķu darbu vērtēšanā tika iesaistīti šādi nozaru speciālisti:
VISC Tālākizglītības un projektu
nodaļas vecākā referente
VISC Interešu izglītības un
audzināšanas darba nodaļas vecākā
referente
VISC Interešu izglītības un
audzināšanas darba nodaļas vecākā
referente
VISC ārštata metodiķe, Bērnu un
jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils”
folkloras kopas „Kokle” vadītāja
VISC ārštata metodiķe, tradicionālās
kultūras biedrības „Aprika” valdes
priekšsēdētāja
VISC Interešu izglītības un
audzināšanas darba nodaļas vecākā
referente

Kristīne Bulka
Inta Kraskeviča

audzināšanas
darba
jomā
profesionālās izglītības iestādēs,
audzināšanas
darba
jomā
vispārējās izglītības iestādēs,

Inese Liepiņa

vides izglītībā,

Dina Liepa

nemateriālā un tradicionālā
kultūras mantojuma jomā,

Māra Mellēna

nemateriālā un tradicionālā
kultūras mantojuma jomā,

Ilze Mažāne

dejas mākslā

2

VISC Interešu izglītības un
audzināšanas darba nodaļas vecākā
referente
VISC Interešu izglītības un
audzināšanas darba nodaļas vecākā
referente

Areta Raudzepa

vizuālajā un lietišķajā mākslā

Eva Solovjova

jauniešu
nevalstisko
organizāciju,
skolēnu
pašpārvalžu un brīvprātīgā darba
jomā

Komisija pieņēma šādu lēmumu:
1. No izvērtētajiem 49 darbiem
4 metodiskās izstrādnes apbalvot ar 1.pakāpes diplomu,
12 metodiskā izstrādni apbalvot ar 2.pakāpes diplomu,
21 metodisko izstrādni apbalvot ar 3.pakāpes diplomu,
11 metodisko izstrādņu autoriem izteikt patiecību par piedalīšanos un ieguldīto
darbu Pedagogu metodisko izstrādņu skatē (pielikums protokolam Nr.1)
3. Metodisko izstrādņu skates noslēguma pasākumu organizēt 5.maijā Valsts izglītības satura
centrā, aicinot tajā piedalīties vērtēšanas komisiju, skates 2.kārtas opganizētājus - reģionu
kontaktpersonas un 1., 2., 3.pakāpes laureātus.
4. Pamatojoties uz metodisko izstrādņu autoru piekrišanu slēgt vienošanos ar autoriem par
metodisko izstrādņu nodošanu Valsts izglītības satura centra pārziņā un izmantošanai
pedagogu metodiskajam darbam.

Komisijas priekšsēdētāja

A.Aukšmuksta

Protokolēja

E.Pelša

Pielikums protokolam Nr.1

Pedagogu metodisko izstrādņu skates rezultāti
I pakāpes diploms
Nr.p.k.
1.

Pārstāvētā izglītības iestāde
Grobiņas vidusskolas skolotājam

Autora vārds, uzvārds
Aivaram Poriņam

2.
3.

Tukuma Raiņa ģimnāzijas skolotājai
Tukuma 2.vidusskolas direktora vietniecei
audzināšanas darbā

Ivetai Āboliņai
Evitai Kornai

4.

Līvānu 1.vidusskolas skolotājai

Annai Kārklei

Darba nosaukums
Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem veiksmīga iekļaušana mājturības un
tehnoloģiju stundās
Mūsu atbildība un līdzatbildība
Brīvprātīgā darba popularizēšana un veicināšana skolā

Inovatīvās darba formas un metodes tradicionālās kultūras
mantojuma apguvē

II pakāpes diploms
autoru kolektīvam

6.

Valmieras vājdzirdīgo bērnu
internātvidusskolas-attīstības centra
Limbažu 3.vidusskolas direktora vietniecei

7.
8.

Turlavas pamatskolas skolotājai
Grobiņas vidusskolas skolotājai

Agnesei Čīčei
Lilitai Līnei

9.

Iecavas internātpamatskolas direktora
vietniecei izglītības jomā
Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas
skolotājai
Jelgavas 5.vidusskolas skolotājai
Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolotājam
Līvānu 1.vidusskolas skolotājai
Līvānu 1.vidusskolas direktora vietniecei
audzināšanas jomā

Ingai Čipenai

5.

10.
11.
12.
13.

Daigai Rudzītei

Inetai Čerpinskai
Ilzei Rumbeniecei
Valērijam Dudeničam
Ilzei Melderei
Daigai Barkānei

Radošās rotaļas pielietojums karjeras izglītībā, veidojot runas vidi
izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem 1. – 5. klasēs
Skolas vides un kultūrvēsturisko tradīciju nozīme skolēnu
patriotiskajā audzināšanā Limbažu 3.vidusskolā. skolas tēlu
veidojošie aspekti.
Veselīgs dzīvesveids ir Tavās rokās

1.klases skolēnu izpratnes veidošana par saviem pienākumiem,
tiesībām, atbildību un saniegumiem pašattīstībā
Izglītojamo motivēšana interešu grupas „skolas avīze”veidošanai.
Nozīme skolēnu pašapziņas celšanā un skolas tēla popularizēšanā.
Konfliktistuācijas skolā un to profilakses iespējas
Uzņēmējspēju attīstīšana interešu izglītībā pamatskolā
Ilgspējīgās attīstības principu ieviešana klases stundās
Latvijas gadadienas pasākuma scenārijs
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14.
15.
16.
17.

Ezernieku vidusskolas skolotājai
Bērnu un jauniešu centra „Altona” skolotājai
Bērnu un jauniešu centra „Milgrāvis”
skolotājai
Rīgas 110.pirmsskolas izglītības iestādes
skolotājām

Diānai Kiseļovai
Kristīnei Pazarei
Ingai Supei
Dairai Liepiņai
Vitai Zamerovskai
Aelitai Bišerei
Gaļinai Burjakai

Interešu izglītības loma skolēnu radošo spēju attīstīšanā
Bērnu un jauniešu centra „Altona”atpazīstamību veidojošie faktori
Zīmēšanai nepieciešamo īpašību attīstīšana, izmantojot uzdevumu
kopu „Līnija”
Mazās Latvija „lielie” pilsoņi

III pakāpes diploms
Dodamies ar klasi dabā. Allažu dabas un kultūrvēsturiskie objekti
skolēnu ekskursijās.
Valkas ģimnāzijas 90 gadu jubilejas svinības un skolas absolventu
salidojums

18.

Allažu pamatskolas skolotājai

Inārai Paeglei

19.

Valkas ģimnāzijas direktora vietniecei
Valkas ģimnāzijas direktora mediju centra
vadītājai
Valmieras 5.vidusskolas direktora vietniecei
audzināšanas darbā
Matīšu pamatskolas direktora vietniecei
izglītības jomā

Andrigai Lozdai
Dacei Langenfeldei

Mazsalacas vidusskolas direktora vietniecei
audzināšanas jomā
Jāņmuižas Profesionālās vidusskolas
metodiskās komisijas vadītājai
Jāņmuižas Profesionālās vidusskolas skolas
metodiķei

Guntai Jēkabsonei

Klases dienasgrāmata – notikumu un sajūtu krātuve

Ilzei Purmalei
Irēnai Mālniecei

Iniciatīvas veidošana skolēnos, skolēnu motivācija izglītībai, savu
spēju un talantu izkopšanai, savai pašizziņai

24.

V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolotājai

Inārai Iesalniecei

25.

Mārai Tamužai

26.

Vaiņodes vidusskolas direktora vietniecei
ārpusstundu darbā
Talsu Bērnu un jauniešu centra direktorei

Audzēkņu izpratnes veidošana par savu atbildību pašattīstībā un
karjeras izvēlē
Jauniešu brīvprātīgā darba pieredze Vaiņodes vidusskolā

27.

Talsu 2.vidusskolas skolotājai

Lienei Katlapai

20.
21.

22.
23.

Dailai Ranšei
Ligitai Lurinai

Skolēnu izpratnes veidošana par karjeras plānošanu klases
audzinātāja darbā
Tiesības. Pienākumi. Atbildība.
Ieteikumi audzināšanas stundām sākumskolā un pamatskolā

Doloresai Leperei

Inovatīvas darba formas un metodes interešu izglītības programmu
īstenošanā Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā
Skolēna pašvērtējums
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28.

Rojas vidusskolas skolotājai

Intai Plātei

29.

Jelgavas 1.ģimnāzijas skolotājai

Ingai Kruglaužai

30.

Jelgavas 6.vidusskolas skolotājām

31.
32.
33.
34.
35.

Krāslavas pamatskolas skolotājai
Priežmalas pamatskolas skolotājai
Daugavpils Vienības pamatskolas
Rīgas Rīnūžu vidusskolas skolotājai
Strazdmuižas internātvidusskolas-attīstības
centra skolotājai
Daugavpils Tirdzniecības skolas skolotājai

Ligitai Silovai
Inetai Bušmanei
Veltai Daņiļevičai
Karinai Stivriņai
autoru kolektīvam
Svetlanai Jačmeņovai
Kristīnei Saliņai

36.

37.

Daugavpils Tirdzniecības skolas direktora
vietniekam audzināšanas darbā

Inesei Šuļinai

Alexander Klimov

Skolēnu izpratnes veidošana par sasniegumiem pašattīstībā un
karjeras izaugsmē „Projekta darbs 9.klasēs – Mana karjera”
Brīvprātīgā darba loma dzīves prasmju apguvē. Labdarības un
brīvprātīgā darba popularizēšana un veicināšana skolā
Inovatīva darba forma integrācijas pasākumā „Mārtiņdienas
pēcpusdiena”
Skolas spicie talanti
Ārpusklases pasākumu apraksti skolēnu radošo spēju attīstīšanai
Veselīga dzīvesveida popularizēšana
Pasākums „Rīnūžu lepnums”
Sākumskolas skolēnu ar redzes traucējumiem taustes un kustību
sajūtu attīstīšanas iespējas dejas apmācībā.
Sabiedrības vide.
Pienākumi un atbildība
Profesionālās izglītības iestādes grupas vadītāja darba formas
izglītojamo izziņas interešu veidošanā

Pateicība par piedalīšanos un ieguldīto darbu Pedagogu metodisko izstrādņu skatē
38.

Lubānas vidusskolas skolotājai

Astrai Šķēlei

Bērnu un jauniešu sabiedrisko organizāciju salidojumi – skolēnu
pilsoniskās izpratnes un vērtību veicinātāji

39.
40.

Lubānas vidusskolas skolotājai
Lazdonas pamatskolas skolotājai

Anitai Petrovskai
Zanei Beģe-Beggei

Radošās darbnīcas „Mana Lubāna”

41.

Valdemārpils vidusskolas

autoru kolektīvam

42.

Saldus pamatskolas skolotājām

43.

Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas
skolotājai

Judītei Ukavicai
Dacei Suseklei
Ilzei Rasai

44. Jelgavas 4.vidusskolas skolotājai

Ilzei Lillā

Inovatīvās darba formas un metodes interešu izglītības programmu
īstenošanā
Kultūrvides un vēsturiskā mantojuma konteksts – patriotiskās
audzināšanas būtisks aspekts
Audzināšanas darba programma
Inovatīvās darba formas un metodes meiteņu mājturības pulciņa
programmas īstenošanā Tukuma VNVSK
Skolēnu izpratnes veidošana par karjeras izvēli
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45. Jelgavas 4.vidudusskolas direktora
vietniecei
46. Medumu vidusskolas skolotājai

Gintai Upītei

Skolas tēla veidojošie aspekti

Miropijai Petkunei

47. Riebiņu vidusskolas skolotājai

Rutai Vjaksei
Innai Zinovjevai
Veslavai Linčikai

Skolēnu patriotiskā audzināšana, balstoties uz vietējo kultūrvēsturisko,
dabas objektu un tradīciju izpēti
Svečošanās nedēļa Riebiņu vidusskolā, jeb viss par un ap svecēm

48. Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas
skolotājai

Ieteikumi pulciņa „Lietišķā māksla”programmas izveidē

2011.gada 3.maijā

