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Slodzes nodrošināšana

• Iespēja strādāt pilnu slodzi jebkurā priekšmetā;

• Iespēja darboties konkrētā mācību posmā: 1.-3. 
kl., 4.-6. kl., 7-9. kl. vai 10.-12. kl.;

• Iespēja darboties kā kurators (3.- 4. klašu klases 
audzinātājs) 



Pedagoģiskā sastāva nodrošināšana

• Bijušie absolventi;

• Skolēnu vecāki;

• Sadarbība ar projektu ‘’Macītspēks’’;

• Sadarbība ar augstskolām; 

• Atbalsts skolotāju profesionālajā pilnveidošanā 
un paplašināšanā 



Jauno skolotāju mentorings

Katrs jaunais skolotājs saņem atbalstu no:

• sava mentora – cita skolotāja atbilstošā jomā;

• jomu koordinātoriem;

• vadības



Iespēja pielietot savus talantus un izglītību 

• Vairāku priekšmetu pasniegšana ar mērķi integrēt 
saturu (piemēram angļu valoda un vizuālā māksla)

• Radošo grupu vadīšana;

• Pedagoģisko laboratoriju vadīšana;

• Mācību projektu izstrāde;

• Iespēja vadīt radošas nodarbības pēc interesēm utt. 



Radošas darbības un izaugsmes iespējas

• Iespēja vadīt pedagoģiskās laboratorijas, kursus, 
seminārus;

• Iespēja vadīt radošas darba grupas;

• Iespēja tikt sadzirdētam ar savām idejām un 
iniciatīvām;

• …



Skaidri kritēriji skolotāju apbalvojumam

• Pedagoģisko laboratoriju sagatavošana un 
vadīšana;

• Pasākumu organizēšana un vadīšana;

• Metodiskais darbs;

• Bloka satura izstrāde (cases, projects); 

• Projektu izstrāde un realizācija;

• Skolēnu panākumi olimpiādēs, ZPD utt.



Iespējas skolotāju sadarbībai:

• ar sava priekšmeta kolēģiem, kas darbojas tajā 
pašā posmā;

• ar citu priekšmetu skolotājiem;

• ar kuratoriem;

• ar jomu koordinātoriem



Skolotāju sadarbības veicināšana



Skolotāju sadarbības veicināšana
Skolotāju savstarpējā

sadarbība
Projekta nosaukums Rezultāts

Datorika + Matemātika Statistika Izveidota prezentācija ar MS Power Point programmas 
palīdzību un aprēķinātas formulas ar MS Excel programmas 

palīdzību

Datorika+Mazākumtautību valoda 
(krievu)

Booktrailer Lasīšana un izveidots videoklips ar MS Video Maker
programmas palīdzību

Datorika + Mūzika Mūzika Izveidots videoklips ar MS Video Maker programmas 
palīdzību ar priekšnesumu

Datorika + Vizuālā māksla + Dizains un 
tehnoloģijas

Projekts “Animācijas veidošana” Izveidota animācija ar MS GIF Animator programmas 
palīdzību

Datorika + Sociālās zinības
un vēsture

Mana pilsēta Izveidots zīmējums par tēmu “Mana pilsēta” ar GIMP 
programmas palīdzību

Datorika + Vizuālā māksla + Dizains un 
tehnoloģijas

Ziemassvētku noskaņojums Izveidota Ziemassvētku apsveikumu kartīte ar GIMP 
programmas palīdzību

Datorika + Mazākumtautību
valoda (krievu)

Interaktīvās grāmatas veidošana Izveidota skrejlapa par tēmu ”Mana mīļākā grāmata”



Atgriezeniskā saite

• Aptaujas, anketēšana;

• Skolotāju radošo ideju un ierosinājumu atbalsts;

• Divpusēja, nepārtraukta komunikācija 

(vadība → jomu koordinatori → skolotāji)



Paldies!

Jūsu jautājumi


