Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļas
Metodiskā atbalsta darba plāns 2018./2019. m. g.
Metodiskā darba mērķis: Atbalsts kompetenču pieejā balstīta mācību satura un pieejas īstenošanai izglītības iestādēs. Izglītības kvalitātes uzlabošana: mācību
vide, mācību procesa kvalitāte, pedagoga profesionālās kompetences paaugstināšana.

ZRKAC Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļas metodiskā darba prioritātes
2018./2019. māc. g.
1. Izpratnes veidošana par kompetenču pieeju mācību stundā/rotaļnodarbībā.
2. Kompetenču pieejas ieviešana mācību procesā - labās prakses piemēru izzināšana un popularizēšana.
3. Skolotāju sadarbības veicināšana profesionālajai pilnveidei.

Aktivitāte

Sasniedzamais rezultāts

Laiks

Mērķauditorija

Atbildīgais

1. Diferencēts darbs ar izglītības iestādēm un pedagogiem kompetenču pieejas ieviešanai
1.1. Iestādēm
Kompetenču sesija izglītības iestādē
(apmācības, stundu veidošana un analīze,
informācijas apkopošana)
Pašvaldības mērķprogramma ”Metodiskā
atbalsta skola” (pirmsskola)
Pašvaldības mērķprogramma ”Metodiskā
atbalsta skola” (skola) 1., 2. grupa
1.2. Vadībai
PII vadītāju vietnieku profesionālās
izaugsmes grupa
Kompetenču sesijas izglītības iestāžu
vadītājiem
1.3. Pedagogiem
Konkurss „Laiks iespējām”,
apmācības dalībniekiem
Metodiskais atbalsts mācību jomu
konsultantiem un mācību priekšmetu
grupu vadītājiem
Mācību jomu dienas
Mācību gada noslēguma seminārs
1.4. Mācību materiālu izstrāde
Digitālā mācību materiāla izstrāde
dabaszinībās sākumskolai

Skolotāji prot veidot un vadīt efektīvu mācību
stundu.

pēc vienošanās ar
izglītības iestādi

pedagogi

S. Šabanska
D. Pētersone-Gūtmane

Sagatavoti izglītības iestāžu iekšējie
konsultanti kompetenču pieejas ieviešanai.
Sagatavoti izglītības iestāžu iekšējie
konsultanti kompetenču pieejas ieviešanai.

oktobris - aprīlis

pirmsskolas pedagogi

I. Dakne

septembris - aprīlis

skolu iekšējie konsultanti,
mācīšanās grupu vadītāji

S. Šabanska
I. Leilande
D. Pētersone-Gūtmane

Iestāde kā mācīšanās organizācija.

4 reizes mācību
gadā
4 reizes mācību
gadā

PII vadītāju vietnieki

I. Dakne

vadības komandas

S. Šabanska

Apzināta un popularizēta pedagogu pieredze,
kura veicina kompetenci attīstošu mācīšanos.
Mācību jomu konsultanti sadarbojas ar
mācību priekšmetu grupu vadītājiem un
pedagogiem mācību jomu ietvaros.
Apzinātas sadarbības iespējas mācību jomas
ietvaros.
Apkopoti, analizēti, popularizēti metodiskā
darba rezultāti.

janvāris - maijs

pedagogi

I. Leilande

visu mācību gadu

pedagogi

D. Pētersone-Gūtmane
I. Leilande

rudens, ziemas,
pavasara brīvlaikā
jūnijs (1. nedēļa)

pedagogi

D. Pētersone-Gūtmane
I. Leilande
S. Šabanska

Izstrādāts digitāls palīgmateriāls dabaszinībās
sākumskolai.

oktobris - jūnijs

darba grupa

S. Šabanska
A. Škinča

oktobris - jūnijs

pedagogi

novembris - jūnijs

pedagogi

S. Bukbārde
I. Leilande
I. Leilande

Iestāde kā mācīšanās organizācija.

pedagogi

2. Valodu kompetences paaugstināšana
2.1. Pedagogu valsts valodas kompetences paaugstināšana
Atbalsts Jelgavas pilsētas pedagogiem
Pedagogi sagatavoti pārejai uz mācībām
valsts valodas prasmju pilnveidē
latviešu valodā.
Kursi “Latviešu valodas apguve pirmsskolā Pedagogi sagatavoti pārejai uz mācībām
lingvistiski neviendabīgā vidē, īstenojot
latviešu valodā.
kompetencēs balstītu mācību saturu”
(LVA, 36 st.)

Aktivitāte

Sasniedzamais rezultāts

Kursi “Latviešu valodas apguve
Pedagogi sagatavoti pārejai uz mācībām
sākumskolā: atbalsts pedagogam,
latviešu valodā.
strādājot lingvistiski neviendabīgā vidē”
(LVA, 36 st.)
Kursi “Sociālās un pilsoniskās jomas satura Pedagogi sagatavoti pārejai uz mācībām
un latviešu valodas integrētas apguves
latviešu valodā.
metodika, strādājot lingvistiski
neviendabīgā vidē” (LVA, 36 st.)
Kursi “Atbalsts matemātikas un
Pedagogi sagatavoti pārejai uz mācībām
dabaszinību pedagogiem un skolēniem
latviešu valodā.
mācību procesa pilnveidošanai lingvistiski
neviendabīgā vidē un pārejai uz mācībām
latviešu valodā” (LVA, 36 st.)
Kursi “Kā mācīt un mācīties latviešu
Pedagogi sagatavoti pārejai uz mācībām
valodu aktīvā darbībā un sadarbībā” (LVA, latviešu valodā.
24 st.)
2.2. Atbalsts pedagogiem izglītojamo lasītprasmes pilnveidē
Lasītprasmes laboratorija
Noteiktas prasmes un cēloņsakarības, kas
(kursi, semināri pedagogiem, pieredzes
ietekmē lasītprasmi, sagatavoti lasītprasmes
apmaiņa, diagnosticējošie darbi)
eksperti skolās un pirmsskolas izglītības
iestādēs.
Kursi „Skolēnu rakstītprasmes attīstība un Izpratne par skolēna rakstītprasmes attīstību
tekstveides pamatprincipi”
katrā no izglītības ieguves posmiem, tās
attīstības nozīmi tekstveides procesā.
2.3. Pedagogu svešvalodas prasmju pilnveide
Kursi angļu valodas pilnveidei dalībai
Apgūtas komunikācijas prasmes angļu valodā
starptautiskajos projektos
profesionālajā vidē.
Angļu valodas studija pedagogiem
Apgūtas sarunvalodas prasmes angļu valodā.

Laiks

Mērķauditorija

Atbildīgais

novembris - jūnijs

pedagogi

I. Leilande

novembris - jūnijs

pedagogi

I. Leilande

novembris - jūnijs

pedagogi

I. Leilande

novembris - jūnijs

pedagogi

I. Leilande

oktobris - maijs

6gad. apmācības, 1. un 2. I. Leilande
kl. pedagogi
I. Dakne

24. oktobris

1.-6.kl. pedagogi

D.Pētersone- Gūtmane

oktobris - aprīlis

S. Šabanska

oktobris - aprīlis

pedagogi - projektu
dalībnieki
pedagogi

mācību gads

skolēni

D.Pētersone- Gūtmane
I. Leilande
A. Skalde
S. Šabanska

I. Leilande

3. Atbalsts izglītojamo spēju un talantu attīstīšanai
Mācību priekšmetu olimpiādes

Noorganizētas mācību priekšmetu olimpiādes,
apzināti talantīgie skolēni.

Pašvaldības mērķprogrammas
„FasTracKids Fundamentals” īstenošana,
metodiskie semināri „FasTracKids”
pedagogiem

Sekmēta sadarbības, kritiskās domāšanas, mācību gads
pētnieciskās, uzstāšanās, līderības prasmju
attīstība.

audzēkņi

Aktivitāte
Pašvaldības mērķprogrammas “Junioru
universitāte” īstenošana

Sasniedzamais rezultāts

Mērķauditorija

Atbildīgais

mācību gads

skolēni

S. Šabanska
A. Skalde

mācību gads

skolēni

A. Škinča
A. Skalde

Noteiktas pedagogu digitālo prasmju
vajadzības.

mācību gads

pedagogi

A. Škinča
A. Skalde

Iegūta informācija par aktualitātēm digitālajā
jomā, pilnveidota digitālā kompetence.
Prot izmantot tiešsaistes programmu mācību
materiālu sagatavošanai, atgriezeniskās saites
sniegšanai un saņemšanai.
Prot mācību procesā jēgpilni izmantot IT rīkus.

11. marts

pedagogi

22. oktobris

pedagogi

A. Škinča
A. Skalde
A. Škinča
A. Skalde

mācību gads

pedagogi

Prot mācību procesā jēgpilni izmantot IT rīkus.

mācību gads

pedagogi

Seminārs “Formatīvās vērtēšanas rīki”

Prot mācību procesā jēgpilni izmantot IT rīkus.

mācību gads

pedagogi

Seminārs “IT rīki pašvadītās mācīšanās
organizēšanai”
4.3. Kursi
Kursi “Pedagogu digitālās lietpratības
pilnveide mācīšanās vadības risinājumu
un integrēto mākoņpakalpojumu
izmantošanā Microsoft OFFICE 365
platformā” (Lielvārds, 12 st.)
Kursi “Pedagogu digitālās lietpratības
pilnveide mācīšanās vadības risinājumu
un integrēto mākoņpakalpojumu
izmantošanā Promethean CLASSFLOW
platformā” (Lielvārds, 12 st.)

Prot mācību procesā jēgpilni izmantot IT rīkus.

mācību gads

pedagogi

Prot mācību procesā izmantot vienoto
mākoņpakalpojuma platformu Microsoft
Office 365.

1.-2. oktobris

pedagogi

A. Škinča
A. Skalde

Prot mācību procesā izmantot vienoto
mākoņpakalpojuma platformu Promethean
ClassFlow.

3.-4. oktobris

pedagogi

A. Škinča
A. Skalde

Programmas “Microsoft Academia”
īstenošana

Padziļināta interese par dabaszinātnēm,
matemātiku, informācijas tehnoloģijām,
attīstītas pētnieciskās prasmes.
Padziļinātā līmenī apgūtas prasmes darbā ar
Microsoft Office programmām, iegūts
starptautiski atzīts sertifikāts “Microsoft Office
speciālists”.

Laiks

4. Digitālā kompetence mācīšanas atbalstam
4.1. Diagnostika
Digitālo prasmju diagnostika
4.2. Semināri
E-prasmju diena
Seminārs “Izglītības programmatūras
komplekts “SMART Learning Suite”
Seminārs “IT rīki saziņas organizēšanai
tiešsaistē mācību procesā”
Seminārs “Personalizētas mācīšanās rīki”

A. Škinča
A. Skalde
A. Škinča
A. Skalde
A. Škinča
A. Skalde
A. Škinča
A. Skalde

Aktivitāte
Kursi “Datu vizualizācijas rīki pedagoga
darbā” (12 st.)
E-kurss “Digitālo rīku izmantošana
izglītības procesā” (16 st.)
Kursi “MS Word pedagoga darbā” (16 st.)
Kursi “MS Excel pedagoga darbā” (16 st.)

Kursi “Tiešsaistes sadarbības rīki izglītībā”
(56 st.)
Kursi “IKT prasmes mācību procesā un
metodiskajā darbā” (24 st.)
Kursi “Jaunākās tendences mājas lapu
veidošanā” (24 st.)
Kursi “Interneta un MS PowerPoint
lietotnes izmantošana mācību materiālu
izveidē” (16 st.)
Kursi “Interaktīvas prezentācijas
veidošana ar tiešsaistes rīku Prezi Next”
(8 st.)
Kursi “Interaktīvu mācību materiālu
izveides pamati ActivInspire vidē” (8 st.)
Kursi “Interaktīvu mācību materiālu
izveides pamati SMART Notebook vidē” (6
st.)
Kursi “Interaktīvu mācību materiālu
izveides pamati SMART Notebook vidē
pedagogiem ar priekšzināšanām” (6 st.)
Kursi “Interaktīvu spēļu veidošana un
izmantošana mācību procesā” (24 st.)
Kursi “Veidosim mācību filmu” (12 st.)

Sasniedzamais rezultāts

Laiks

Mērķauditorija

Atbildīgais

Prot mācību procesā izmantot datu
vizualizācijas rīkus.
Prot mācību procesā mērķtiecīgi izmantot
dažādus digitālos rīkus.
Prot mācību procesā izmantot programmas
Microsoft Word funkcionālās iespējas.
Prot izmantot programmu Microsoft Excel
informācijas apstrādē, aprēķinu veikšanā un
skaitliskas informācijas attēlošanā.
Prot izmantot tiešsaistes sadarbības rīkus.

mācību gads

pedagogi

A. Škinča
A. Skalde
A. Škinča
A. Skalde
A. Škinča
A. Skalde
A. Škinča
A. Skalde

mācību gads

pedagogi

mācību gads

pedagogi

mācību gads

pedagogi

mācību gads

pedagogi

Prot mācību procesā un metodiskajā darbā
izmantot programmas MS Word, MS
PowerPoint un MS Excel.
Ir izpratne par jaunajiem standartiem HTML5,
CSS3, apgūtas valīda (standartam atbilstoša)
HTML5, CSS3 koda veidošanas iemaņas.
Prot izmantot interneta resursus un MS
PowerPoint lietotni metodisko materiālu
veidošanā.

mācību gads

pedagogi

mācību gads

pedagogi

A. Škinča
A. Skalde

mācību gads

pedagogi

A. Škinča
A. Skalde

Prot veidot interaktīvas nelineāras
daudzlīmeņu prezentācijas, izmantojot
tiešaistes rīku Prezi Next.
Prot veidot un lietot interaktīvas darblapas
ActivInspire vidē.
Prot izmantot interaktīvu mācību materiālu
veidošanas paņēmienus ar SMART Notebook
programmatūras rīkiem.
Prot izmantot daudzveidīgus interaktīvu
mācību materiālu veidošanas paņēmienus ar
SMART Notebook programmatūras rīkiem.
Zina, kas ir interaktīvas spēles, prot tās veidot,
izmantojot interaktīvo mācību materiālu
izstrādes programmatūru SMART Notebook.
Prot veidot mācību videofilmu programmā
PowerDirector, Format Factory.

mācību gads

pedagogi

A. Škinča
A. Skalde

mācību gads

pedagogi

mācību gads

pedagogi

A. Škinča
A. Skalde
A. Škinča
A. Skalde

mācību gads

pedagogi

A. Škinča
A. Skalde

mācību gads

pedagogi

A. Škinča
A. Skalde

mācību gads

pedagogi

A. Škinča
A. Skalde

A. Škinča
A. Skalde
A. Škinča
A. Skalde

Aktivitāte

Sasniedzamais rezultāts

Laiks

Mērķauditorija

Atbildīgais

5. Klasvadība un audzināšanas darbs
5.1. Pedagogu profesionālās pilnveides programmas
Spēka darbnīcas pedagogiem
Iegūta informācija par personības pilnveides
iespējām.
Kursi „ Speciālās zināšanas bērnu tiesību
Apgūtas zināšanas un prasmes, kas
aizsardzības jomā” (8 st.)
nepieciešamas darbā ar bērniem, lai
nodrošinātu bērnu tiesību aizsardzību un
vardarbības risku mazināšanu izglītības
iestādē.
Kursi ”Pozitīvi risinājumi audzināšanas
Apgūti pozitīvās audzināšanas paņēmieni.
darbā” (6 st.)
Kursi “Jēgpilna un mērķtiecīga
Prot vadīt jēgpilnu sarunu ar vecākiem.
komunikācija darbā ar vecākiem” (8 st.)
Kursi “Koučinga metodisko paņēmienu
Prot veidot sarunu un jēgpilni jautāt
izmantošana komunikācijas procesā” (8
kolēģiem, skolēniem.
st.)
Kursi “21. gadsimta prasmju attīstīšana
Pedagogi gūs priekštatu par mācīšanas
klases stundās” (6 st.)
metodēm un paņēmieniem, kas labāk
sagatavo skolēnus veiksmīgai dzīvei un attīsta
karjeras prasmes.
5.2. Drošība un atkarību profilakse
Seminārs “Supervaroņi internetā”
Pilnveidotas droša interneta lietošanas
(sadarbībā ar Latvijas Drošāka interneta
prasmes.
centru)
Vienaudžu izglītotāju apmācības par
Jaunieši - neformālie vienaudžu izglītotāji.
atkarību profilaksi (sadarbībā ar Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldi)
5.3. Karjeras izglītība
Metodiskais atbalsts pedagogiem karjeras Veicināta sadarbība starp PKK, atrisināti
konsultantiem
aktuāli jautājumi, analizēti metodiskie darba
rezultāti.
Karjeras nodarbības un lekcijas 2.-12.
Pilnveidotas karjeras vadības prasmes.
klasēm
Programma jauniešiem “Jaunie līderi” (70 Attīstītas 7 līderības prasmes.
st.)

6. Citas pedagogu profesionālās pilnveides programmas

aprīlis

pedagogi

20. septembris
9., 24., 26. oktobris
novembris - jūnijs

pedagogi, izglītības
iestāžu darbinieki pēc
pieprasījuma

2. novembris

pedagogi

I. Leilande

25. oktobris

pedagogi

D. Pētersone-Gūtmane

oktobris

pedagogi

D. Pētersone-Gūtmane

mācību gads

pedagogi

L. Damberga

14. novembris

sākumskolēni, pedagogi

S. Šabanska

rudens brīvlaiks

skolēni

S. Šabanska

oktobris - maijs

pedagogi karjeras
konsultanti

L. Damberga

oktobris - maijs

pedagogi, 2.-12. kl.
skolēni
9.-12. kl. skolēni

L. Damberga

oktobris - aprīlis

S. Šabanska
I. Leilande
I. Leilande

L. Damberga

Aktivitāte
6.1. Mūsdienīgai lietpratībai
Kursi “Sasniedzamā rezultāta izvirzīšana
un sasniegšana” (6 st.)
Kursi “Jēgpilnu uzdevumu veidošana” (6
st.)
Kursi “Atgriezeniskā saite mācību stundā”
(6 st.)
Kursi “21. gadsimta prasmes izglītībā” (8
st.)

Kursi pirmsskolas pedagogiem par mācību
procesa plānošanu, vides iekārtošanu
6.2. Mācību priekšmetu metodikas
Kursi “Matemātisko prasmju attīstīšanas
iespējas pirmsskolā un sākumskolā
individuālajās un grupu nodarbībās” (48
st.)
Kursi “Sākumskolas skolēnu mācīšanās
prasmju attīstīšana matemātikas stundās”
(16 st.)
Kursi “Pedagogu profesionālās
kompetences pilnveide angļu valodas
mācīšanas metodikā sākumskolā” (12 st.)
Kursi “Lasītprasmes apguve: problēmu
cēloņi un atbalsts” (12 st.)

Kursi “52 aizraujoši eksperimenti mācību
stundām un starpbrīžiem jeb
„Miniphanomenta” (12 st.)

Sasniedzamais rezultāts
Plāno un formulē sasniedzamo rezultātu,
veido strukturētu stundu (nodarbību).
Veido un izmanto dažādu līmeņu uzdevumus.

Laiks

Mērķauditorija

Atbildīgais

mācību gads

pedagogi

D.Pētersone-Gūtmane

mācību gads

pedagogi

D. Pētersone-Gūtmane

Apgūta prasme sniegt piemērotu un savlaicīgu mācību gads
atgriezenisko saiti, lai palīdzētu skolēniem
sasniegt stundas mērķus.
Izpratne par mūsdienu globālās ekonomikas mācību gads
tendencēm un vajadzībām, lai varētu izvēlēties
jēgpilnas un noderīgas prasmju pilnveides
metodes un uzdevumus mācību un
audzināšanas darbā.
Zina
attīstošas
vides
iekārtošanas mācību gads
pamatprincipus.

pedagogi

D. Pētersone-Gūtmane

pedagogi

L. Damberga

pedagogi

I. Dakne
I. Leilande

Apgūtas Montesori pedagoģijas apmācības
metodes, kas attīsta bērnu matemātiski
loģisko domāšanu un palīdz atklāt
matemātiskās likumsakarības.
Apgūti praktiski skolēnu darbības organizācijas
paņēmieni dažādos mācību stundas posmos.

mācību gads

pedagogi

I. Leilande

mācību gads

pedagogi

I. Leilande

Apgūti progresīvi metodikas mācīšanas
paņēmieni angļu valodas stundās.

mācību gads

pedagogi

I. Leilande

Apgūta izpratne par dažādiem faktoriem, kas
ietekmē lasītprasmes apguvi, tai skaitā
psiholoģiskajiem, sociālekonomiskajiem,
būtiskākajām atšķirībām starp mācību
grūtībām, mācīšanās traucējumiem un garīgās
veselības traucējumiem, kas ietekmē
lasītprasmi.
Apgūta prasme, kā skolēnu iespējami agri
iepazīstināt ar tehnikas norisēm, lai attīstītu
viņu pētnieciskās prasmes un veicinātu viņu
interesi par dabaszinātnēm sākumskolā.

mācību gads

pedagogi

I. Leilande

mācību gads

pedagogi

S. Šabanska

Aktivitāte
Kursi “Metodika dabaszinātņu un tehnisku
eksperimentu veikšanai pirmsskolas
vecumā jeb „Mācies eksperimentējot” (4
st.)
Kursi “Eiritmijas elementu izmantošana
mācību procesā” (8 st.)
Praktiskā darbnīca „Rotaļlietu
gatavošana”
6.3. Speciālā un iekļaujošā izglītība
Kursi “Pedagoģiskā palīdzība un atbalsta
pasākumi skolēniem ar mācīšanās
traucējumiem/pamatskolā” (12 st.)

Sasniedzamais rezultāts

Laiks

Mērķauditorija

Atbildīgais

Apgūta prasme, kā skolēnu iespējami agri
iepazīstināt ar tehnikas norisēm, lai attīstītu
viņu pētnieciskās prasmes un veicinātu viņu
interesi par dabaszinātnēm sākumskolā.
Prot izmantot ritma elementus mācību
procesā.
Prot izgatavot rotaļlietas PII grupas vides
papildināšanai.

mācību gads

pedagogi

S. Šabanska

oktobris

pedagogi

D. Pētersone-Gūtmane

oktobris - aprīlis

pedagogi

I. Dakne

Sniedz skolēniem nepieciešamo atbalstu
mācību procesā.

mācību gads

pedagogi

D.Pētersone-Gūtmane

