SKOLOTĀJS PĀRMAIŅU LAIKĀ
SKOLOTĀJU KONFERENCE
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
27.08.2019.

Paradigmu maiņa:
o Izglītības iestāde – mācīšanās organizācija
o Skolotājs – bērna mācīšanās mērķtiecīgs virzītājs (Es esmu šeit, lai palīdzētu bērniem

mācīties)
o Izglītojamais – aktīvs darītājs, pētnieks, kas pats vada savu mācīšanos
o Vecāki – uzņemas atbildību par savu bērnu mācību rezultātiem
o Sabiedrība – atbalsta un respektē skolu
_______________________________________________
Mācību saturs – starpdisciplinārs, integrēts
Mācīšanās – apzināta, iedziļinoties
Mācību nodarbība – zināšanu konstruēšana (skaidri sasniedzamie rezultāti, kompleksi
uzdevumi, atgriezeniskā saite, domāšana par mācīšanos)
Mācību metodes – veido patiesu izpratni, attīsta kritisko domāšanu, caurviju prasmes
un ieradumus
Mācību līdzekļi – daudzveidīgi, t.sk. elektroniski
Vērtēšana – palīdz skolotājam pilnveidot mācīšanu, bet skolēnam – mācīšanos un
sniegumu

Būtiski valdības lēmumi, uzsākot mācību gadu
• Pāreja uz latviešu valodu notiks atbilstoši Izglītības un Vispārējās izglītības likumos
•
•
•

•

noteiktajam: pakāpeniski no 01.09.2019.
Izglītības satura reforma tiks ieviesta 01.09.2019. PII un 01.09.2020. skolās
2019./2020.mācību gadā tiks licencētas jaunas pamatizglītības un vidējās izglītības
programmas sakarā ar jaunā satura ieviešanu 2020.gada 1.septembrī
No 01.09.2019. tiek palielināta zemākā darba algas likme skolu direktoriem un
skolotājiem: skolotāja zemākā darba algas likme tiek palielināta līdz 750 eiro par 30
stundām skolā un par 40 stundām PII (Daugavpils pašvaldības piemaksa PII
pedagogiem +50 eiro par likmi)
No 2020.gada 1.septembra Stropu pamatskola–attīstības centrs vairs nevarēs īstenot
programmas skolēniem ar valodas traucējumiem un mācību grūtībām
programmas tiks īstenotas vispārizglītojošajās skolās, tāpēc jau šobrīd skolām
ir jāsāk sagatavošanās darbs

Mācību gada uzdevumi un izaicinājumi izglītības iestādēm un
Izglītības pārvaldei (I)
• Līdz 16.09.2019. – Administratīvā un metodiskā darba plānošana;
• Pārejas uz mācībām latviešu valodā nodrošināšana atbilstoši licencētajām
•
•
•
•
•

•

izglītības programmām un skolu rīcības plāniem;
Jaunā mācību satura ieviešana pirmsskolas izglītības iestādēs (PII);
1.semestris – Jaunā mācību satura pirmsskolā ieviešanas monitorings;
2.semestris – Darbs ar monitoringa laikā iegūtajiem rezultātiem:
konsultācijas, apmācības, mācību līdzekļu izstrāde u.c.;
E-klases ieviešana visās PII;
MK vadītāju apmācības jaunās mācību pieejas izpratnes jautājumos;
Jaunā mācību satura plānošana 1., 4., 7. un 10.klasēs (skolās un MA);

Mācību gada uzdevumi un izaicinājumi izglītības iestādēm un
Izglītības pārvaldei (II)
• 2.10.2019. - Skolotāju dienas svinīgais pasākums;
• 14.-18.10.2019. - Karjeras nedēļa;
• 18.10.2019. - Seminārs MK vadītājiem un direktoru vietniekiem par vērtēšanas
•
•
•
•

problēmām, īstenojot jauno mācību saturu;
22.10.2019. - Latgales reģiona angļu valodas un CLIL skolotāju konference;
23.10.2019. - Valodu simpozijs latviešu un krievu valodas skolotājiem;
Skolēnu rudens brīvdienas - Pasākumi pirmsskolas, sākumskolas skolotājiem
kompetencēs balstītās mācīšanās pieejas īstenošanā;
Skolēnu pavasara brīvdienas - Vidusskolas mācību plānu prezentēšana
pilsētas sabiedrībai;

Mācību gada uzdevumi un izaicinājumi izglītības iestādēm un
Izglītības pārvaldei (III)
• Vietējās sabiedrības iesaistīšana jaunā mācību satura ieviešanā;

• 14.04.2020. - Izglītības forums par izglītības attīstības jautājumiem valstī un

Daugavpils pašvaldībā;
• Normatīvo dokumentu pilnveidošana: Pedagoģiskās meistarības balvas
konkursa nolikums, skolēnu apbalvošanas kārtība, paaugstinātas pedagogu
mēneša darba algas likmes noteikšanas kārtība u.c.;
• Gatavošanās XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. 

Būtisks pašvaldības atbalsts izglītojamajiem:
• Bezmaksas ēdināšana;
• Bezmaksas sabiedriskais pilsētas transports;
• Peldētapmācības 2.klašu skolēniem (+stundas skolēnu pavadīšanai uz

baseinu);
• Finansējums papildu nodarbībām atbilstoši skolu rīcības plāniem pārejai uz
mācībām latviešu valodā;
• Sociālo pedagogu likmju un CLIL nodarbību finansēšana;
• Izglītojamo grupām skolotāju pavadījumā - bezmaksas izglītojošas
nodarbības Daugavpils Inovāciju centrā (pēc iepriekšējās pieteikšanās).

DAŽI VĀRDI PAR SKOLOTĀJA PROFESIJAS PRESTIŽU
Ko citi par mums
• DOMĀ
• RUNĀ

PRESTIŽS

autoritāte,
cieņa, ietekme
sabiedrībā

Ko mēs paši
par sevi
• DOMĀJAM
• RUNĀJAM

• KĀ IZTURAS

Ja vairākas reizes pēc kārtas atkārtot vārdu
«citrons», mutē sajutīsi citrona garšu. 
Lūdzu, secinājumus izdariet paši! 

• KĀ
IZTURAMIES

Laimīgu jauno 2019./2020.mācību gadu!
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