E.Pelša

Pedagogu metodisko izstrādņu skate

Pedagogu metodisko izstrādņu skate ir sena Valsts izglītības satura centra (līdz
2009.gadam Valsts jaunatnes iniciatīvu centra) tradīcija, kura turpinās jau devīto
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./2012.mācību gadā tika organizēta
divās kārtās. Pirmā kārta notika novados/republikas nozīmes pilsētās un
noslēdzās 23.martā. Darbus vērtēja pašvaldībā izveidota vērtēšanas komisija un
labākos darbus izvirzīja uz otro kārtu. Profesionālās izglītības iestādes pirmo
kārtu organizēja iestādes līmenī.
Otrā kārta notika Valsts izglītības satura centrā no 2012.gada aprīlī. Tajā
piedalījās 39 Latvijas novadi un pilsētas un 3 profesionālās izglītības iestādes,
kopumā iesniedzot izvērtēšanai 127 darbus. No tiem 94 metodiskās izstrādnes
audzināšanas darbībā, 33 metodiskās izstrādnes interešu izglītībā, 12 darbus no
kopējā metodisko izstrādņu skaita iesniedza profesionālās izglītības iestādes, bet
5 darbus – speciālās izglītības iestādes.
Iesniegto darbu sadalījums pa Latvijas reģioniem:
●
●
●
●
●
●

Vidzeme – 25 darbi,
Kurzeme – 25 darbi,
Zemgale – 22 darbi,
Latgale – 33 darbi,
Rīga – 10 darbi,
Profesionālās izglītības iestādes – 12 darbi.

Skates otrajā kārtā darbus vērtēja trīs neatkarīgās ekspertes – izdevniecības
„Zvaigzne ABC” Latviešu valodas un literatūras grupas speciāliste Santa
Grigus, Rīgas Franču liceja direktora vietniece audzināšanas darbā un Valsts
izglītības satura centra ārštata metodiķe Astrīda Klauža, Rīgas Pedagoģijas un
izglītības vadības akadēmijas lektore Staņislava Marsone un 14 eksperti – Valsts
izglītības satura centra dažādu nozaru speciālisti. Žūrijas darbu vadīja Valsts
izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītāja
Astra Aukšmuksta.
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Šogad pedagogu metodisko izstrādņu skates pamatideja bija sekmēt kvalitatīvu
un daudzveidīgu interešu izglītības programmu veidošanu un īstenošanu un
veicināt saturīgu un lietderīgu klases/grupas stundu plānošanu un īstenošanu.
Līdz ar to tika darbam tika izvirzītas divas tēmas:
Interešu izglītībā
Interešu izglītības programma (konkrētā interešu izglītības jomā)
Audzināšanas darbībā
Klases/grupas stundu metodiskie apraksti (stundas plāns, izmantojamie
materiāli, uzskates līdzekļi, literatūras saraksts un informācijas avoti,
stundas aprobācijas izvērtējums).
Darbu vērtētāji varēja priecāties gan par vairāku gadu garumā iepazītu autoru
veikumu, gan par to metodisko izstrādņu veidotāju radošo pienesumu, kuri līdz
šim nebija iedrošinājušies vai raduši iespēju popularizēt savu labo pieredzi un
šogad skatē piedalījās pirmo reizi.
Uzteicams ir profesionālās izglītības pedagogu piedāvājums metodisko izstrādņu
skatē (5 darbi no 12 iesniegtajiem godalgotās vietās), taču mēs priecātos par
profesionālās izglītības iestāžu pedagogu lielāku aktivitāti metodisko izstrādņu
veidošanā.
No iesniegtajiem un izvērtētajiem 127 darbiem vērtēšanas komisija nolēma:
●
●
●
●

7 metodiskās izstrādnes apbalvot ar 1.pakāpes diplomu;
25 metodiskā izstrādnes apbalvot ar 2.pakāpes diplomu;
49 metodisko izstrādni apbalvot ar 3.pakāpes diplomu;
46 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.
2012.gada 9.maijā Valsts izglītības satura centrā Strūgu ielā 4, Rīgā tika
organizēts Pedagogu metodisko izstrādņu skates noslēguma pasākumus, kurā
piedalījās metodisko izstrādņu autori – 1. un 2. laureāti, skates pirmās kārtas
organizētāji – novadu/pilsētu pārstāvji un Valsts izglītības satura centra
speciālisti. Pasākumā klausītāji tika iepazīstināti ar Pedagogu metodisko
izstrādņu skates norises izvērtējumu un rezultātiem, notika svinīga skates
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laureātu apbalvošana. Sarīkojumu emocionālāku un krāsaināku padarīja Rīgas
Kultūru vidusskolas meiteņu vokālā a capella ansambļa (vadītāja Elīnas Lūse)
un Rīgas Centra humanitārās vidusskolas 3.klases skolnieces Danielas Rozmisas
sniegtie priekšnesumi.
Valsts izglītības satura centrs un žūrija pateicas visiem Pedagogu metodisko
izstrādņu skates dalībniekiem - pedagogiem par paveikto un īpašu paldies saka
skates 1.kārtas organizētājiem novados/pilsētās par ieguldīto darbu un sniegto
atbalstu, veicinot pedagogu metodisko izstrādņu veidošanu un apzinot pedagogu
metodiskā darba pieredzi Latvijā.
Īpašu paldies par izrādīto atsaucību un sarūpētajām balvām konkursa laureātiem
sakām konkursa atbalstītājiem – izdevniecībai “Zvaigzne ABC”, Latvijas
Nacionālajai Operai, Latvijas Nacionālajam teātrim, Dailes teātrim, Valmieras
Drāmas teātrim, Liepājas teātrim, RIMI “Olimpia”.
Valsts izglītības satura centrā līdz šim bija aplūkojamas 102 pedagogu
metodiskās izstrādnes, no kurām smelties idejas pedagoģiskajam darbam ierodas
gan pedagogu grupas, gan individuālie interesenti. Līdz 2011./2012.mācību gada
beigām saraksts tiks papildināts ar vairāk nekā 40 jaunākajām pedagogu
metodiskajām izstrādnēm audzināšanas darbībā un interešu izglītībā.
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Pedagogu metodisko izstrādņu skates vērtēšanas komisijas sēdes
PROTOKOLS
Rīgā

Nr.1

2012.gada 7.maijā

Sēdi vada vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja:
Astra Aukšmuksta
Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un
audzināšanas darba nodaļas vadītāja
Sēdē piedalās vērtēšanas komisijas locekļi:
S.Grigus izdevniecības „Zvaigzne ABC” Latviešu valodas un
literatūras grupas speciāliste;
A.Klauža Rīgas Franču liceja direktora vietniece audzināšanas darbā,
Valsts izglītības satura centra ārštata metodiķe;
S.Marsone Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas lektore.
Protokolē:
Evija Pelša

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

Saskaņā ar Valsts izglītības satura centra 2011.gada 10.oktobrī apstiprināto (rīkojums Nr.4.1.09/31b) „Par valsts nozīmes pasākumu interešu izglītībā un audzināšanas darbā 2012.gadā
nolikumu apstiprināšanu” un Valsts izglītības satura centra 2012.gada 24.aprīļa rīkojumu
Nr.165 „Par Pedagogu metodisko izstrādņu skates vērtēšanas komisijas apstiprināšanu”
vērtēšanas komisija izvērtēja 126 iesniegtos darbus, t.sk., 93 metodiskās izstrādnes
audzināšanas darbībā, 33 - interešu izglītībā.
Atsevišķu darbu vērtēšanā tika iesaistīti šādi nozaru speciālisti:
VISC Tālākizglītības un projektu
nodaļas vecākā referente
VISC Tālākizglītības un projektu
nodaļas vecākā referente

Baiba Bērziņa

sabiedrisko attiecību jomā

Kristīne Bulka

VISC Interešu izglītības un
audzināšanas darba nodaļas vecākā
referente
VISC Tālākizglītības un projektu
nodaļas vadītāja
VISC Interešu izglītības un
audzināšanas darba nodaļas vecākā
referente
VISC Interešu izglītības un
audzināšanas darba nodaļas vecākā
referente
VISC Speciālās izglītības nodaļas
vecākā referente
VISC ārštata metodiķe, tradicionālās
kultūras biedrības „Aprika” valdes
priekšsēdētāja

Dace Jurka

audzināšanas darba jomā
profesionālās izglītības
iestādēs,
teātra mākslas jomā

Guntra Kaufmane

speciālās izglītības jomā

Inta Kraskeviča

audzināšanas darba jomā
vispārējās izglītības iestādēs,

Inese Liepiņa

vides izglītībā,

Māra Liepniece

speciālās izglītības jomā

Māra Mellēna

nemateriālā un tradicionālā
kultūras mantojuma jomā,
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VISC Interešu izglītības un
audzināšanas darba nodaļas vecākā
referente
VISC Interešu izglītības un
audzināšanas darba nodaļas vecākā
referente
VISC Interešu izglītības un
audzināšanas darba nodaļas vecākais
referents
VISC Interešu izglītības un
audzināšanas darba nodaļas vecākā
referente
VISC Interešu izglītības un
audzināšanas darba nodaļas vecākā
referente

Ilze Mažāne

dejas mākslā

Zanda Mūrniece

mūsdienu dejas jomā

Jānis Rage-Raģis

tehniskās jaunrades jomā

Areta Raudzepa

vizuālajā un lietišķajā
mākslā

Eva Solovjova

VISC Interešu izglītības un
audzināšanas darba nodaļas vecākā
referente

Antra Strikaite

jauniešu nevalstisko
organizāciju, skolēnu
pašpārvalžu un brīvprātīgā
darba jomā
mūzikas jomā

Komisija pieņēma šādu lēmumu:
1. No izvērtētajiem 127 darbiem
9 metodiskās izstrādnes atzīt par neatbilstošām nolikumā izvirzītajām tēmām,
7 metodiskās izstrādnes apbalvot ar 1.pakāpes diplomu,
25 metodiskā izstrādni apbalvot ar 2.pakāpes diplomu,
49 metodisko izstrādni apbalvot ar 3.pakāpes diplomu,
46 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 9.maijā Valsts izglītības satura
centrā, aicinot tajā piedalīties vērtēšanas komisiju, skates 1.kārtas organizētājus –
novadu/pilsētu kontaktpersonas un 1.un 2.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
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Pielikums protokolam Nr.1

Pedagogu metodisko izstrādņu skates rezultāti
I pakāpes diploms
Nr.p.k.
1.
2.

Pārstāvētā izglītības iestāde
Grobiņas pamatskolas skolotājam
Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotājām

3.
4.
5.
6.

Ilūkstes 1.vidusskolas skolotājai
Engures vidusskolas skolotājai
Cēsu Bērnu un jauniešu centra skolotājai
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas
skolotājai
Daugavpils Tirdzniecības skolas
skolotājai

7.

Autora vārds, uzvārds
Aivaram Poriņam
Ilgai Stikutei
Intai Gribulei
Guntai Vaitkunei
Dacei Lācei
Līvai Bozei
Ilgai Vetšteinai

Darba nosaukums
Patriotiskā audzināšana klases un mājturības un tehnoloģiju stundās
Sevis izzināšana un pilnveidošana

Svetlanai Uļjanovai

Drošība dažādās dzīves situācijās

Klases stundu metodiskais apraksts. Temats: Sevis izzināšana un
pilnveidošana
Interešu izglītības programma vides izglītībā bērniem un skolēniem
no 2 līdz 12 gadu vecumam

Matemātikas nozīme karjeras izvēlē
Mākslas metožu un tehniku izmantošana klases stundās pamatskolā
Interešu izglītības mācību programma keramikas pulciņam
Pētījums „Sadzīves atkritumi”

II pakāpes diploms
8.

Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolotājai

Skaidrītei Pulei

9.

Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas
Padures filiāles direktora vietniecei
izglītības jomā
Rīgas Imantas vidusskolas skolotājai
Grobiņas ģimnāzijas skolotājai
Lizuma vidusskolas skolotājai
Grobiņas pamatskolas skolotājai
Talsu 2.vidusskolas skolotājai
Ogres Valsts tehnikuma skolotājai
Engures vidusskolas skolotājai

Vigrai Leismanei

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Guntai Kaulai
Annai Duļbinskai
Inesei Dambei
Lilitai Līnei
Regīnai Treijai
Velgai Kaļeiņikovai
Aivikai Draveniecei

Es – Latvijas pilsonis daudzkultūru sabiedrībā
Mazās Universitātes „Ekspedīcijas dabā”
Audzināšanas darbs Lizuma vidusskolas 5.klasē
Projekts kā sevis izzināšanas metode
Dzimšanas diena – Latvijas un mana
Radošuma būtības noskaidrošana un radošuma treniņš
Skolēnu TV skatīšanās paradumi
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17.

Limbažu 3.vidusskolas skolotājām

18.
19.
20.

Eglaines pamatskolas
Ogres Valsts tehnikuma skolotājai
Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotājām

21.
22.
23.

Krāslavas pamatskolas skolotājai
Gulbenes vidusskolas skolotājai
Riebiņu vidusskolas skolotājai

24.
25.
26.
27.

Valmieras 2.vidusskolas skolotājai
Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolotājai
Valdemārpils vidusskolas
Grobiņas pamatskolas skolotājai

28.
29.
30.
31.

Ziemeru pamatskolas skolotājai
Daugavpils Tirdzniecības skolas direktora
vietniekam audzināšanas darbā
Ogres Valsts tehnikuma skolotājai
Rīgas Skolēnu pils skolotājiem

32.

Cēsu Valsts ģimnāzijas skolotājai

Ausmai Miķelsonei
Rasmai Saknei
Antrai Jansonei
Mārai Ielejai
Daigai Rudzītei
autoru kolektīvam
Guntai Āmanei
Agnesei Freibergai
Lienei Sabulei
Jeļenai Japiņai
Lienītei Leišavniecei
Ārijai Bergmanei –
Sprūdžai
Ritai Pudānei
Ivetai Gackai
Lidijai Krokšai
autoru kolektīvam
Anitai Elerei
Elvīrai Aizupei
Alexander Klimov

Klases audzinātāju pieredze Limbažu 3.vidusskolā

Latvijas – tie esam mēs
Prasme saņemt un nodot infomāciju
Labās prakses piemēri audzināšanas darbā tēmā „Svinamās dienas
Latvijā”
Drosme draudzēties
Sevis izzināšana un pilnveidošana 1.klasē
Interešu izglītības programma: folkloras kopa „Jumalāni”
Klases audzināšanas stunda 7.-9.klasei „Kas ir enerģijas bundžiņā?”
Nevienam nepietiek tikai ar savu paša Es
Klases stunda – būtisks aspekts audzināšanas darba sistēmā
Piedāvātās vokālā ansambļa interešu izglītības programmas
lietderīguma un pielietojuma kvalitatīvie un kvantitatīvie rādītāji
Labdarības pasākums „Stāsts par zvaigzni”
Es – savas ģimenes daļa

Annai Krastiņai
Jānim Ozolam –
Ozoliņam
Sergejam Makarovam
Agritai Bartušēvicai

Interešu izglītības programma kultūrizglītībā Defilē pulciņam
Radio – elektronikas pulciņš
Klases stundu cikls – „Tavas un manas vērtības”

III pakāpes diploms
33.

Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolotājai

Nellijai Tretjakovai

Vienīgais ceļš, kā iegūt draugu, ir kļūt par draugu.

34.

Bērnu un jauniešu centra „Mīlgrāvis”
direktora vietniecei

Ingrīdai Irbei

Kultūrizglītības programma. Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla.
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35.

Krāslavas pamatskolas skolotājai

Inārai Grāvei

Klases stundas karjeras izglītībā

36.
37.

Ivetai Āboliņai
Aijai Valpēterei

Es 1.klasē
Vecāki – klases stundu vadītāji

38.

Gulbenes Bērzu sākumskolas skolotājai
Bebrenes vidusskolas direktora vietniecei
audzināšanas jomā
Daugavpils 10.vidusskolas skolotājām

Interaktīvā teatralizētā klases stunda

39.
40.
41.

Ogres Valsts tehnikums skolotājai
Cēsu 2.pamatskolas skolotājai
Dundagas vidusskolas skolotājām

42.

Mārcienas pamatskolas skolotājām

43.
44.
45.

Jelgavas 4.vidusskolas skolotājai
Tukuma Vakara un neklātienes
vidusskolas skolotājai
K.Valdemāra pamatskolas skolotājām

Inārai Timofejevai
Natālijai Mihailovai
Lilitai Bataragai
Maritai Dzenei
Vēsmai Frišenfeldei
Gundegai Lapiņai
Ivetai Kundeckai
Inesei Freimutei
Ivetai Kairei
Ņinai Ozoliņai
Aldonai Gudrītei
Ilzei Klāvai
Ilzei Rasai

46.

Jelgavas 6.vidusskolas skolotājām

47.

Limbažu novada ģimnāzijas skolotājām

48.
49.

Bauskas pilsētas pamatskolas skolotājai
Cēsu Bērnu un jauniešu centra skolotājai

Vitai Kļaviņai
Inesei Ozoliņai
Gintai Šteinbergai
Dacei Auzānei
Ligitai Klinklāvai
Ainai Jēgerei
Marinai Beitānei
Ligitai Lūkinai
Lilijai Treigutei
Līgai Purenai
Antrai Bāliņai - Diegai

50.

Kandavas internātvidusskolas skolotājai

Agitai Pētersonei

51.

Priežmalas pamatskolas skolotājai

Karīnai Stivriņai

Interešu izglītības programma sportā Pilates vingrošanas pulciņam.
Idejas 1.septembra klases stundām 1.,2.,3. Klasē
Sevis izzināšana un pilnveidošana

Es ģimenē, klasē, skolā
Ekskursija – daudzveidīga iespēja klases audzināšanā
Mākslas pulciņa nozīme pedagoģiskajā procesā Tukuma Vakara un
neklātienes vidusskolā
Klases audzinātāja darba formas un metodes

Mācību ekskursija kā karjeras izglītības mācību organizācijas forma
Sevis izzināšana un pilnveidošana
Gājēju pārejas
Angļu valodas pulciņa programma un citi ar programmu saistītie
metodiskie materiāli
Tematiskais plānojums audzinātājstundām. Tēma: „Es” un citi.
Draudzība.
Humānās pedagoģijas piemēri darbā ar audzināmo klasi.
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52.

Kandavas internātvidusskolas skolotājām

53.
54.

Riebiņu vidusskolas skolotājai
Ogres Valsts tehnikuma skolotājai

Anitai Nikolajenko
Anitai Rullei
Allai Solovjovai
Dairai Dālei

55.

Ziemeru pamatskolas skolotājai

Ingai Ozoliņai

56.
57.

Ogres Valsts tehnikuma skolotājai
Līvānu 2.vidusskolas skolotājām

58.
59.
60.

Iecavas internātpamatskolas skolotājai
Ziemeru pamatskolas skolotājai
Kandavas internātvidusskolas skolotājām

61.
62.
63.

Matkules sākumskolas
Jelgavas 1.ģimnāzijas skolotājai
Daugavpils Tirdzniecības skolas
skolotājam
Daugavpils Tirdzniecības skolas
skolotājām
Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas
skolotājām

Armandai Murānei
Žannai Fjodorovai
Žannai Lukašenkovai
Inārai Bojārei
Ievai Plēsumai
Sandijai Bērziņai
Irēnai Osītei
Ilzei Kreicbergai
autoru kolektīvam
Lindai Stepenai
Aleksejam
Samohvalovam
Ritai Sardiko
Marijai Šiško
Ingai Komovai
Gaļinai Jerjomkinai
Jeļenai Torbenko
Dinai Sējai
Katrīnai Grozai
Inesei Rancānei
Marinai Bojarovai

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Jelgavas 4.pamatskolas skolotājai
Rudzātu vidusskolas skolotājai
Lielvārdes pamatskolas skolotājai
Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu
centra „Jaunība” skolotājai
Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu
centra „Jaunība” skolotājai
Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu
centra „Jaunība” skolotājai

Klases stundas „Lāčplēša diena” metodiskais apraksts
Origami mākslas apgūšanas programma
Interešu izglītības programma kultūrizglītībā
jauniešu deju kolektīvam „Solis”
Nodarbība mācīšanās motivācijas veicināšanai skolēniem, kuriem ir
nepietiekami vērtējumi.
Emocionālā inteliģence
Patriotisko vērtību aktualizācija un sabiedriskās līdzdalības
veicināšana klases stundās
Skolēnu līdzdalība klases stundu organizēšanā
Audzināšanas stundas nodarbības par tēmu „Mandalas”
Sevis izzināšana un pilnveidošana – atšķirīgā pieņemšana
Interešu izglītības programmas Matkules sākumskolā
Spēle „Profesijas”
Restorānu pakalpojumu speciālista profesija-viens pakāpiens Jūsu
karjerā
Konditora amats-no seniem laikiem līdz mūsdienām
Ikdienas drošība
Senas, retas vai bīstamas profesijas
Lietišķās mākslas pulciņa tēmas „Šūšana”
Jauno pētnieku pulciņš
Programma „Veidošana no sālītas mīklas”

Ļubovai Pavļukovai

Orientēšanās sporta programma

Ludmilai Baļei

Kultūrizglītības vizuālās mākslas programma
„Mākslas valoda”
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72.
73.
74.

Jelgavas 1.speciālās internātpamatskolas
skolotājai
Nīcgales pamatskolas
Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas
skolotājām

75.
76.
77.
78.
79.

Vecsaules pamatskolas skolotājai
V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolotājai
Kuldīgas pamatskolas skolotājam
Engures vidusskolas skolotājai
Pamatskolas „Rīdze” skolotājai

80.

Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra
skolotājai
Valmieras Jaunatnes centra „Vinda”
skolotājai

81.

Lienei Melbārzdei
autoru kolektīvam
Mārai Zvīnei
Ditai Grigorei
Pārslai Treimanei
Lindai Krūmiņai
Guntrai Krūkliņai
Andrim Lagzdiņam
Marutai Fogulei
Lailai Jēkabsonei
Natālijai Losānei
Zintai Irbei

Interešu izglītības kultūrizglītības apakšprogrammas „Lietišķā
māksla” programma
Nīcgales pamatskolas pieredze vērtību izglītības īstenošanā
Klases stundu plāni par tēmu „Mēs globālajā pasaulē”
Sevis izzināšana un pilnveidošana. Cilvēcisko vērtību „Zelta ābele”
Jauniešu pašizpēte karjeras izvēlei
Praktiskā jaunrade
Aušanas tradīcijas mūsdienu pusaudžu personības attīstībā
Skolēnu sapulce kā klases stundu sastāvdaļa. 1991.gada janvāris Rīgā
un Latvijā.
Mākslas studijas radošā darbnīca „Krāsu draugi”
Interešu izglītības programma „Šūšanas-modelēšanas studija
„Fantāzija””

Pateicība par piedalīšanos un ieguldīto darbu Pedagogu metodisko izstrādņu skatē
82.

Diānai Rudzītei

Klases mājas lapa www.sauleszaki.lv un apsveikums Māmiņdienā

83.

Valmieras Pārgaujas sākumskolas
skolotājai
Rīgas 61.vidusskolas skolotājai

Ilzītei Garsilai

84.

Talsu 2.vidusskolas skolotājai

Lienei Katlapai

85.
86.

Cēsu Valsts ģimnāzijas skolotājai
Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas skolotājai

Inesei Lazdiņai
Nonai Holmovai

87.
88.

Ilūkstes 1.vidusskolas skolotājai
Staļģenes vidusskolas skolotājai

Sarmītei Isodai
Mairai Nastevičai

89.

Dagdas vidusskolas skolotājai

Ligitai Gavrilovai

Mans ceļš līdz profesijai
Klases stunda 11.klasei tēmas „Karjeras izglītība” ietvaros
Audzināšanas stunda 9.klasē 1.semestri noslēdzot. Metodiskā
izstrādne: Sevis izzināšana un pilnveidošana.
Žetonu vakars 12.klasei (klases vakara svinīgā daļa)
Padalies ar savu smaidu
Klases stunda 2.klasei tēmas „Sevis izzināšana un pilnveidošana”
ietvaros
Darba loma sabiedriski aktīvas personības veidošanā
2-3 gadīgo bērnu pastaigu maršruti apkārtējās dabas un vides objektu
izzināšanai
Ģimenes vērtības
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90.

Elejas vidusskolas skolotājai

Inesei Grigaļevičai

91.

Cēsu Valsts ģimnāzijas skolotājai

Anitai Alhimovai

92.

Rankas pamatskolas skolotājai

Laimai Brašei

93.
94.

Kalsnavas pamatskolas skolotājai
Ogres Valsts Tehnikuma skolotājam

Mairai Laurei
Kārlim Vīksnem

95.
96.
97.
98.
99.

Dagdas vidusskolas skolotājai
Dagdas vidusskolas skolotājai
Andrupenes pamatskolas skolotājai
Dagdas vidusskolas skolotājai
Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu
centra „Jaunība” skolotājam
J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas
skolotājai
Talsu 2.vidusskolas skolotājai

Annai Krilovai
Ritai Vaišļai
Annai Jubelei
Marijai Micķevičai
Oļegam Grigorjevam

100.
101.
102.
103.

Ozolnieku vidusskolas direktores
vietniecei audzināšanas jomā
Ogres Valsts tehnikuma skolotājai

Simona Petrovica

Skolēnu izpratnes par kultūru daudzveidību, diskrimināciju, toleranci
un cilvēka tiesībām veidošana
Piedzīvojumu pārgājiens kā pozitīvas saskarsmes veidotājs skolēnos
(projekts tapis sadarbībā ar vecākiem)
Skolēnu sabiedriskās līdzdalības veicināšana projekta „Trešā atmoda
Rankas pagastā” ietvaros
Sabiedriskā līdzdalība
Interešu izglītības programma kultūrizglītībā.
Volejbola pulciņam
104.Dagdas mazpulka programma
Dejas (skolas vecuma bērniem)
Skolēnu matemātisko spēju attīstības iespējas
Sevis izzināšana un pilnveidošana
Integratīvā programma bērniem un jauniešiem ar speciālām
vajadzībām „Dzīvei nepieciešamās prasmes un iemaņas”
Dažas ierosmes klases stundām

Svetlanai Lilijai
Lakstīgalai
Lāsmai Stašulei

Esi drošs uz ceļa-sargi savu veselību!

Annai Krastiņai

Izglītojamo iesaistīšana brīvprātīgā darba aktivitātēs

Ilzei Strodei

105.
106.

Rēzeknes 4.vidusskolas direktora
vietniecei audzināšanas darbā
Preiļu 1.pamatskolas skolotājai
Rīgas 21.vidusskolas skolotājai

107.

Pamatskolas „Rīdze” skolotājai

Ivetai Birkmanei

108.

Valmieras Pārgaujas sākumskolas
skolotājai
Galgauskas pamatskolas skolotājai

Dacei Ābolai

Interešu izglītības programma kultūrizglītībā.
Mūsdienu deja.
Klases audzinātāja personīgā izglītības filozofija kā vadmotīvs
skolēnu patriotisko jūtu, iecietības un labestības attīstīšanai
Klases stundu „1.septembris-Zinību diena” materiāli
Mēs izvēlamies toleranci
Klases stunda 10.klasei tēmas „Sabiedriskā līdzdalība” ietvaros
Mani pienākumi
Klases stunda 3.klasei tēmas „Sevis izzināšana un pilnveidošana”
ietvaros
Interešu izglītības programma „Satikšanās virtuvē”

Annai Zīlei

Interešu izglītības programmas sportā

104.

109.

Ingai Reinei
Irinai Striževskai
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110.

Talsu novada bērnu un jauniešu centra
direktorei
jaunatnes darba metodiķei

Doloresai Leperei

Jauniešu forums-kā viena no sabiedriskās līdzdalības formām

111.

Kuldīgas pamatskolas skolotājai

Līvai Tauverkai Štauerei
Evelīnai Krjukovai

112.

Talsu 2.vidusskolas skolotājai

Ērikai Graudiņai

113.
114.
115.
116.
117.

Talsu 2.vidusskolas skolotājai
Galēnu pamatskolas skolotājai
Talsu pamatskolas skolotājai
Engures vidusskolas skolotājai
Bauskas 2.vidusskolas skolotājai

Dainai Iesalniecei
Elzai Leimanei
Lolitai Lipskai
Ingai Vīgantei
Ivetai Jabločkinai

118.

Krāslavas pamatskolas psiholoģei

Veltai Daņiļevičai

119.
120.

Lubānas vidusskolas direktorei
Džūkstes pamatskolas direktora vietniecei
audzināšanas jomā
Bērnu un jauniešu centra „Daugmale”
skolotājai
Daugavpils Vienības pamatskolas
skolotājai
Lībagu sākumskolas skolotājai
Rēzeknes 2.vidusskolas direktora
vietniecei mācību un audzināšanas darbā

Maijai Krustai
Gaismai Mukānei

Es un mani dotumi. Dažādas profesijas.
3./4.klasei
Patriotiskā audzināšana. Klases stunda, veltīta Lāčplēša dienai ko
mums šodien teiktu Oskars Kalpaks? Cits stāsts par Oskaru Kalpaku.
Klases stunda Mana piemiņas zīme Latvijai
Klases stundas „Redze un tās saudzēšana” metodiskās izstrādnes
2011.gads-Eiropas Brīvprātīgā darba gads
Veselīgs uzturs projekta „Skolas auglis” ietvaros
„...izrāva cauri laikmetam mūsu laiku un visus mūs līdzi...”
Patriotiskās audzināšanas stundas
Psiholoģiskās korekcijas programma ar bērniem, kuriem ir mācīšanās
traucējumi
Sevis izzināšana un pilnveidošana
Es ģimenē, klasē, skolā
Audzināšanas stunda dabā

Ingai Korņejevai

Mācību programma Gidu apmācība „Italia-Lettonia”

Kristīnei Rudzītei

Klases stunda: „Augļi, ogas un dārzeņi cilvēka uzturā”

Sandrai Znotiņai
Svetlanai Meierei

Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības
iestādes „Saulīte” skolotājām
Rudzātu vidusskolas skolotājai

Lolitai Gluskai
Irinai Lazučonokai
Sandrai Zalānei

Es ģimenē, veselība un vide audzināšanas darbībā
Projektu nedēļas „Augļu un dārzeņu nozīmīgums cilvēka veselīgā
dzīvesveidā” organizēšana
1.-9. klasēs
Profesijas

121.
122.
123.
124.
125.
126.

Es-savai zemei. Spēle „Izzini Rudzātus!”
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127.

Lažas speciālās internātpamatskolas
skolotājai

2012.gada 7.maijā

Lienei Cinovskai

Audzināšanas stundas plāns Kinētiskais modelis praktisko iemaņu
veicināšanai un apgūšanai apavu auklu vēršanā un siešanā Metodiskā
izstrādne pašapkalpošanās iemaņu attīstīšanai bērniem ar viegliem un
vidēji smagiem garīgās attīstības traucējumiem

