
 

 

Mācību gada noslēguma seminārs 

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā 

Svētes ielā 33, Jelgavā  

2022. gada 8. jūnijā 

plkst. 10.00 – 13.00 

PROGRAMMA 

10.00  Pasākuma atklāšana  

10.10 – 11.00  Lekcija “Krīžu emocionālās aizsargreakcijas” 

 Artūrs Miksons, ārsts psihoterapeits, Rīgas Stradiņa universitāte 

11.00 – 11.10  Pauze 

11.10 – 12.00  Darbnīcas 

12.00 – 12.10  Pauze 

12.10 – 13.00  Darbnīcas 

 

Pieteikšanās dalībai pasākumā līdz 6. jūnija plkst. 16.00, aizpildot tiešsaistes formu: 

https://form.jotform.com/221462461677055  

  

https://form.jotform.com/221462461677055


 

 

Darbnīcu norises grafiks  
(anotācijas skatīt turpinājumā)  

Nr. Nosaukums 
11.10 – 
12.00 

12.10 – 
13.00 

1. 

Mācību iestādes pieredze: 

- Jelgavas 4. sākumskolas pedagogu sadarbības formas 

- Jelgavas Centra pamatskolas komandas darbs atbalsta 
sistēmas veidošanā skolēniem 

۷  

2. Atgriezeniskās saites paņēmienu rokasgrāmata skolotājiem ۷  

3. 

Jelgavas Pārlielupes pamatskolas pieredze: 

- Skolēnu aktīva darbība mācību stundā 
- Moduļa «Pārvietošanās ar braucamlīdzekļiem» prasmju 

apguve 

۷  

4. 
Digitālo mācību materiālu veidošana un izmantošana izglītības 
procesā ۷  

5. Dažādas prasmes, ko attīstīt dabaszinātņu mācību priekšmetos ۷  

6. Teātra māksla - iespējas un izaicinājumi ۷  

7. Pārmaiņu process Jelgavas Valsts ģimnāzijā  ۷  

8. Skolēnu aktīvās darbības organizēšana sākumskolas posmā ۷  

9. Sarunu un pieredzes darbnīca valodu jomā "Es daru tā"  ۷ 

10. Platformas digitālo mācību spēļu izveidei  ۷ 

11. Sporta diena ikvienam skolēnam  ۷ 

12. 
Dažādības atpazīšana un respektēšana iekļaujošas izglītības 
veidošanā 

 ۷ 

13. Starptautiskā bakalaurāta pieredze matemātikas mācīšanā  ۷ 

14. Kā plānot mācību saturu datorikā? Algoritmi ikdienā  ۷ 

15. 
Skolēnu aktīva darbība kultūras un pašizpausmes mākslā mācību 
priekšmetos 

 ۷ 

16. ZRKAC Zaļā bibliotēka  ۷ 

 

 

  



 

1. Mācību iestādes pieredze: 

- Jelgavas 4. sākumskolas pedagogu sadarbības formas 

- Jelgavas Centra pamatskolas komandas darbs atbalsta sistēmas veidošanā skolēniem 

11.10 – 12.00 

Mērķauditorija: izglītības iestāžu vadības komandas, citi interesenti 

Nodarbības laikā dalīsimies pieredzē par pedagogu sadarbības formām - mācību satura plānošanu, 
diferencēta mācību satura pārbaudes darbu veidošanu, savstarpējo mācību stundu vērošanu. 

Vadītājas: Agita Lundberga, Daiga Kravale (Jelgavas 4. sākumskola) 

Pedagogiem būs iespēja iepazīties ar Jelgavas Centra pamatskolas pieredzi, kā, savstarpēji 
sadarbojoties skolas vadības komandai ar skolotājiem un skolotāju palīgiem, tiek veidota un 
koordinēta sistēma, kurā ikvienam skolēnam tiek sniegts viņam nepieciešamais atbalsts. 

Vadītājas: Vineta Pranča, Agnese Veidemane (Jelgavas Centra pamatskola) 

 

2. Atgriezeniskās saites paņēmienu rokasgrāmata skolotājiem 

11.10 – 12.00 

Mērķauditorija: skolotāji 

Darbnīcā būs iespēja iepazīties ar autores veidoto digitālo "Atgriezeniskās saites paņēmienu 
rokasgrāmatu skolotājiem". Rokasgrāmatā iekļauti 111 atlasīti un sagrupēti AS paņēmieni, kurus 
skolotāji var izmantot gan attālinātam mācību procesam, gan darbam klātienē. 

Vadītāja: Aleksandra Ruskule (Jelgavas 5. vidusskola) 

 

3. Jelgavas Pārlielupes pamatskolas pieredze: 

- Skolēnu aktīva darbība mācību stundā 

- Moduļa «Pārvietošanās ar braucamlīdzekļiem» prasmju apguve 

11.10 – 12.00 

Mērķauditorija: sākumskolas skolotāji, klases audzinātāji  

Pieredzes stāsts, kā aktīvā darbībā realizēt mācību procesu dažādos mācību priekšmetos sākumskolā. 

Vadītājas: Gita Zikunova, Jeļena Fjodorova (Jelgavas Pārlielupes pamatskola) 

Skolēni ļoti bieži uz skolu dodas ar velosipēdiem, tādēļ ir svarīgi, lai tas būtu droši, jo viņi tajā brīdī 
iekļaujas ceļu satiksmē un atbild ne tikai par savu rīcību, bet ar savu braukšanas stilu ietekmē pārējos 
satiksmes dalībniekus. 

Vadītāja: Olga Fjodorova ((Jelgavas Pārlielupes pamatskola) 



 

 

4. Digitālo mācību materiālu veidošana un izmantošana izglītības procesā 

11.10 – 12.00 

Mērķauditorija: pirmsskolas un sākumskolas skolotāji  

Digitālo spēļu izmantošanas mērķis ir apgūt zināšanas mācību jomās, caurviju prasmēs, vienlaicīgi 
attīstot digitālās prasmes. Digitālās spēles iespējams pielāgot katram bērnu vecumposmam. Tas vairāk 
motivē un dod labākus rezultātus mācību procesā. 

Darbnīcā būs iespēja iepazīties ar M. Freibergas veidoto spēli, ar kādu no digitālo spēļu veidošanas 
rīkiem un praktiskā darbībā apgūt iemaņas spēles veidošanā. 

Vadītāja: Marina Freiberga (PII “Kāpēcīši”) 

 

5. Dažādas prasmes, ko attīstīt dabaszinātņu mācību priekšmetos 

11.10 – 12.00 

Mērķauditorija: pamatizglītības dabaszinātņu jomas skolotāji  

Darbnīcā tiks apskatītas metodes un uzdevumi, kas prasa no skolēniem gan zināšanas, gan prasmes. 
Te nebūs runa par praktiskajiem/laboratorijas darbiem, kas ir  mācību priekšmetu standartā, bet par 
kaut ko citu… 

Vadītāji: Kārlis Daģis (Jelgavas Valsts ģimnāzija), Agija Lāce (Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija) 

 

6. Teātra māksla - iespējas un izaicinājumi 

11.10 – 12.00 

Mērķauditorija: teātra mākslas skolotāji un citi interesenti 

Teātris nav tikai nospēlētā loma izrādē, īstā teātra māksla sākas mūsos pašos. Nebūtu skaļi teikts, ka 
priekšmets “Teātra māksla” ir viens no lielākajiem skolēnu ieguvumiem jaunajā mācību programmā, jo 
tā ir iespēja ikvienam ieraudzīt sevī to, par ko pat nebūtu radusies nojausma. Tas atver durvis ļoti 
daudzām iespējām - ne vien sadarbībai ar citiem mācību priekšmetiem, bet arī, piemēram, "defektu 
pārvēršot par efektu" attālinātajā mācību procesā. 

Vadītāja: Kristīne Bļujus (Jelgavas Valsts ģimnāzija) 

 

  



 

 

7. Pārmaiņu process Jelgavas Valsts ģimnāzijā 

12.10 – 13.00 

Mērķauditorija: izglītības iestāžu vadības komandas, citi interesenti  

Uzzināsiet par pieredzi, kurai pamatā ir Karla Rodžersa teiktais: “Es zinu, ka es nevienam neko nevaru 
iemācīt. Es varu tikai nodrošināt vidi, kurā viņš var mācīties.” Tādēļ arī Jelgavas Valsts ģimnāzijas 
vadība uzskata, ka skolotājiem ir nepieciešams nodrošināt vidi, kurā viņi var mācīties. Dzirdēsiet par 
pieeju skolotāju mācīšanās grupās, kas īstenota jau 10 gadus, un ieteikumiem, kā organizēt skolotāju 
mācīšanos, lai īstenotu pārmaiņas. 

Vadītājas: Evija Slokenberga, Liene Krieviņa (Jelgavas Valsts ģimnāzija) 

 

 

8. Skolēnu aktīvās darbības organizēšana sākumskolas posmā 

11.10 – 12.00 

Mērķauditorija: sākumskolas skolotāji 

Mūsdienīgā izglītības procesā skolēnam jādod iespēja pārdzīvot mācīšanos kā sev nozīmīgu, jādod 
iespēja apgūt tādu materiālu, kas viņam svarīgs, jāattīsta arī sadarbības prasmes. Jelgavas Paula 
Bendrupa pamatskolas skolotāji dalīsies pieredzē par sākumskolas skolēnu aktīvās darbības 
organizēšanu. 

Vadītājas: Aija Smagare, Elita Škinča, Irina Bistrova (Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola) 

 

9. Sarunu un pieredzes darbnīca valodu jomā "Es daru tā" 

11.10 – 12.00 

Mērķauditorija: 7. – 12. kl. latviešu valodas skolotāji 

Darbnīcas vadītāja aicina uz sarunu par kompetenču pieejā noderīgām metodēm un paņēmieniem, ko 
veiksmīgi var izmantot latviešu valodas stundās. Dalībniekiem lūgums paņemt līdzi vismaz vienu savas 
labās prakses piemēru. 

Vadītāja: Inga Strode (Jelgavas Valsts ģimnāzija) 

 

  



 

 

10. Platformas digitālo mācību spēļu izveidei 

12.10 – 13.00 

Mērķauditorija: skolotāji  

Dažkārt skolēniem šķiet nogurdinoši pildīt uzdevumus izdrukātās darba lapās, bet, ja šie paši 
uzdevumi ir digitālā veidā un ar spēļu elementiem, skolēni tos pilda labprāt un dažkārt pat ar azartu. 
Mēs piedāvājam iepazīties ar piecām platformām, kurās skolotājs ātri var pārveidot uzdevumu digitālā 
spēlē: wordwall.net, quizizz.com, genial.ly, learningsapp.org un liveworksheets.com. Visās platformās 
ir gatavas spēļu veidnes. Visās platformās ir veidnes, jāzina tikai, kurai veidnei uzdevums būtu 
visatbilstošākais. 

Dalībniekiem būs iespēja darboties praktiski, izveidojot spēli. Vēlams iepriekš sagatavot uzdevumu, ko 
vēlas pārvērst spēlē. 

Vadītājas: Gunita Butāne, Līva Siliņa (Jelgavas Valsts ģimnāzija) 

 

11. Sporta diena ikvienam skolēnam 

12.10 – 13.00 

Mērķauditorija: sporta skolotāji, klases audzinātāji 

Sporta diena Jelgavas Centra pamatskolā ir tradicionāls pasākums, kurā iesaisti visu klašu skolēni. 
Pirms vairākiem gadiem savā starpā sacentās klašu komandas, bet šobrīd aktivitātes tiek plānotas tā, 
lai visiem skolēniem ir iespēja piedalīties sporta dienā. 

Vadītājas: Inta Gurkle, Aira Dēdele, Larisa Drusta (Jelgavas Centra pamatskola) 

 

12. Dažādības atpazīšana un respektēšana iekļaujošas izglītības veidošanā 

12.10 – 13.00 

Mērķauditorija: skolotāji 

Dažādības jēdziens izglītībā: kā izglītības iestādē atpazīt bērnu un jauniešu dažādās vajadzības. 
Situāciju analīze. Iekļaujošas izglītības pieejas izglītības iestādē.  Labās prakses un inovatīvu pieeju 
pārņemšanas iespējas darbā ar bērniem autistiem. 

Vadītājas: Līga Gutnika, Skaidrīte Čerevko (Jelgavas pamatskola "Valdeka"- attīstības centrs) 

 

 

  



 

 

13. Starptautiskā bakalaurāta pieredze matemātikas mācīšanā 

12.10 – 13.00 

Mērķauditorija:  matemātikas skolotāji, citi interesenti  

Pētniecības prasmes, starppriekšmetu saikne un globālie konteksti, mācot matemātiku. Būs iespēja 
uzzināt, kā notiek vērtēšana pēc A, B, C, D kritērijiem. 

Vadītāja: Margita Jirgensone (Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija) 

 

14. Kā plānot mācību saturu datorikā? Algoritmi ikdienā 

12.10 – 13.00 

Mērķauditorija: datorikas skolotāji  

Darbnīcas dalībnieki gūs ieskatu, kā var realizēt tematu par algoritmiem 7. klases datorikas stundās, 
kurās skolēni, sadarbojoties pāros, gūst priekšstatu par to, kas ir algoritmi un kā tos saskatīt ikdienā, 
piemēram, ceļā uz konkrētu mācību kabinetu. 
 
Vadītāja: Inita Jankeviča (Jelgavas Valsts ģimnāzija) 

 

15. Skolēnu aktīva darbība kultūras un pašizpausmes mākslā mācību priekšmetos 

12.10 – 13.00 

Mērķauditorija: kultūras un pašizpausmes mākslā mācību jomas priekšmetu skolotāji 

Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas kultūras un pašizpausmes mākslā mācību jomas priekšmetu 
skolotāju pieredzes stāsts, kā tiek organizēta un noris skolēnu aktīva darbība vizuālās mākslas, 
literatūras, mūzikas, teātra mākslas stundās speciālās izglītības programmās. 

Vadītājas: Mārīte Jevstigņejeva, Antoņina Kolosova, Anda Vainovska, Anita Boša, Irina Bistrova, 
Svetlana Rjabeva (Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola) 

 

  



 

16. ZRKAC Zaļā bibliotēka 

12.10 – 13.00 

Mērķauditorija: bibliotekāri, dabaszinību skolotāji, citi interesenti 

Dalībnieki aicināti iepazīties ar ZRKAC Zaļo bibliotēku. Tas ir virziens, kurā notiek mērķtiecīga 
izglītošana par ekoloģiskajiem jautājumiem, dabas saudzēšanu un zaļāka dzīvesveida popularizēšana. 
Būs iespēja uzzināt par Zaļās bibliotēkas aktivitātēm, apskatīt ārstniecības telpaugu kolekciju, 
garšaugu un ārstniecības augu dārziņu un, veldzējoties ar piparmētru limonādi, vērot, kā gatavo ziedi 
no ārstniecības augiem. 

Vadītājas: Vija Rimdenoka, Olga Grundāne (ZRKAC) 

 


