Daugavpils pilsētas Mājturības un tehnoloģiju skolotāju MA darba analīze
par 2017./2018.mācību gadu
1.Atbalsta pasākumi pedagogiem
Daugavpils pilsētas Mājturības un tehnoloģiju skolotāju MA sanāksmju tematika tika
izvēlēta, lai atbalstītu pedagogus kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai. Pasākumu
nepieciešamību skolotāji izvērtēja MA sanāksmē „Prioritātes un uzdevumi darba plānošanā
2017./2018.mācību gadā”.
Latvijas kultūrvēsturisko vērtību apzināšanai, gatavojoties Latvijas valsts simtgadei, bija
organizēts mājturības un tehnoloģiju skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs "Gatavojoties Latvijas
valsts svētkiem”, kurā pilsētas skolotāji piedāvāja tematikai atbilstošus darbus. 17.vidusskolas un
Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas-attīstības centra skolotājas apkopoja visu informāciju
prezentācijā. Prezentācija ievietota DPIP mājaslapā. Semināru organizēja 17.vidusskolas mājturības
un tehnoloģiju skolotāji.
Interesants un radošs bija skolotāju izbraukuma seminārs uz Līvāniem, kur notika lekcija
par vispasaules mājturības organizāciju. Pedagogi apmeklēja Līvānu mākslas un amatniecības
centru un Līvānu mākslas un mūzikas skolu.
Rudens brīvdienās Saskaņas pamatskolas skolotāja novadīja mācību semināru „Dizains”.
Pirms Ziemassvētkiem sadarbībā ar Latgales Centrālo bibliotēku tika organizēta mājturības un
tehnoloģiju, vizuālās mākslas skolotāju Ziemassvētku eglīšu rotājumu izstāde „Ziemassvētku
ieskaņas”. Darbu prezentāciju var apskatīt DPIP mājaslapā.
Lai veicinātu pedagogu sadarbību kompetenču izglītības kontekstā, tika organizēts mācību
seminārs tehnoloģiju mācību jomā un gada laikā konsultācijas pedagogiem. Skolotāji aktīvi
piedalījās jaunās reformas publiskajā apspriešanā. Pedagogi seko jaunai informācijai portālā
www.skola2030 .
Lai pilnveidotu savas zināšanas un atklātu jaunas iespējas mācāmajā mācību priekšmetā, gan
pilnveidotu savas spējas, gada laikā skolotājiem bija organizēti kursi: “Mūsdienīgas mācību
stundas organizēšana mājturības un tekstila tehnoloģiju mācību procesā II”, ko organizēja Rīgas
izglītības un informatīvi metodiskais centrs (RIIMC) un PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas
vidusskola “Saules skola” (PIKC “DDMV “Saules skola””) kursi datorgrafikā “Vektorgrafikas
programmas Adobe Illustrator pamati” un kursi kompozīcijā “Laukuma kompozīcijas veidi un
stilizācija tēlotājmākslā”.
Atbalsta pasākumi paaugstināja mājturības un tehnoloģiju skolotāju prestižu sabiedrībā,
deva iespēju mākslinieciski izpausties, saliedēja skolotājus un radīja pārliecību par mācību
priekšmeta svarīgumu dzīvē.
2.Darbs ar skolēniem
Pilsētas līmenī savu radošumu un talantu 45 skolēni pierādīja valsts organizētās olimpiādēs:
Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības 19.valsts olimpiādē “Mēs – Latvijas simtgadei”
I, II un III posmos, kur III posmā 2 skolnieces no Saskaņas pamatskolas ieguva atzinības,
14.atklātajā mājturības un tehnoloģiju olimpiādē “Mēs – Latvijas simtgadei” 1. un 2. kārtās, kur
2.kārtā Daugavpils 11.pamatskolas skolniece saņēma atzinību.
Organizētie pasākumi skolēniem deva iespēju parādīt mākslinieciskās, radošās un praktiskās
spējas. Nākamajā mācību gadā turpināsim aktīvi piedalīties mājturības un tehnoloģiju olimpiādēs.
3.Sadarbība ar citām izglītības jomas institūcijām
MA šajā mācību gadā aktīvi sadarbojās ar dažādām valstiskām un nevalstiskām
organizācijām.
Skolotājiem bija iespēja apmeklēt PIKC “Daugavpils tehnikums” tēmas “Mūsdienu
rokdarbu instrumenti, materiāli” apguvei. PIKC “Daugavpils tehnikums” piedāvāja paplašināt savas
zināšanas gan skolotājiem mācību seminārā “Šūšanas noslēpumi”, kā arī skolēniem piedalīties
konkursā “Moderni griezumi”.

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs parādīja pedagogiem savas izstādes un
mācību programmas. PIKC “DDMV “Saules skola””, RIIMC organizēja kursus pedagogiem.
PIKC “DDMV “Saules skola”” un Daugavpils Saskaņas pamatskola piedāvāja telpas Mājturības
un tehnoloģiju un mājsaimniecības 19.valsts olimpiādes “Mēs – Latvijas simtgadei” II posma
organizēšanai. Daugavpils Centra vidusskola laipni piedāvāja telpas RIIMC kursu vadīšanai.
PIKC “DDMV “Saules skola”” pedagogi piedalījās Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības
19.valsts olimpiādes “Mēs – Latvijas simtgadei” II posma darbu vērtēšanā.
LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Latvijas Mājturības pedagogu
biedrību un VISC jau kārtējo gadu organizē atklāto mājturības un tehnoloģiju olimpiādi 6. -7.klašu
skolniecēm, kā arī vada radošās darbnīcas un citus pasākumus pedagogiem.
Skolēni kopā ar pedagogiem aktīvi un ar prieku piedalās konkursos, ko organizē
Zemkopības ministrija, Veselības ministrija un citas valstiskās un nevalstiskās organizācijas.
Tā Vienības pamatskolas skolēni ar skolotāju piedalījās konkursā “Piens un augļi”. Daugavpils
pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” organizētie konkursi un pasākumi, kur mūsu skolēni
gūst gan gandarījumu, gan godalgotas vietas: „Lieldienu floristikas konkurss”, kur piedalījās
Daugavpils Vienības pamatskola, Daugavpils 17.vidusskola, Daugavpils 9.vidusskola;
„Ziemassvētku vainags” – Daugavpils Vienības pamatskola, Daugavpils 17. vidusskola, Daugavpils
9.vidusskola; “Dižpuika” – Daugavpils 12.vidusskola, Daugavpils Centra vidusskola; “Arhitektūras
būves” – Daugavpils 12.vidusskola, Daugavpils 13.vidusskola; II starptautiskais stendu modeļu
konkurss izstāde ”Papīra pasaule” – Daugavpils 13.vidusskola.
VISC konkursā „Visa Dieva radībiņa saulītē līgojas” centīgi strādāja Daugavpils
logopēdiskā internātpamatskola-attīstības centrs, Daugavpils 17.vidusskola, Daugavpils
9.vidusskola, Daugavpils 3.vidusskola, Daugavpils 13.vidusskola.
DU konkursā “Ziemassvētku un Jaungada apsveikums” piedalījās Daugavpils
17.vidusskola.
Daugavpils 10.vidusskolas skolēni piedalījās pilsētas lietišķās un vizuālās mākslas svētkos
“Daba un dvēsele”, kur ieguva godalgotas vietas.
UNESCO starptautiskajā izglītības akcijā „Lielā mācību stunda” piedalījās un novadīja
stundas: Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja skolotāja un skolēni ar tēmu „Launaga kārbas”;
Daugavpils Valsts ģimnāzija – “Veselīga uztura pamatprincipi”, Daugavpils Saskaņas pamatskola –
“Katram šķīvim savs stāsts”.
Daugavpils 13.vidusskolas skolēni veiksmīgi piedalījās X starptautiskajā stendu modeļu
konkursā izstādē Viļņā, Lietuvā.
Sadarbības rezultātā skolotāji un skolēni pilnveidoja savu pieredzi, ieguva jaunus sadarbības
partnerus, apguva jaunas tehnoloģijas. MA plānos turpināt sadarbību ar mūsu partneriem un atklāt
jaunas iespējas.
4.Aktivitātes projektos, darba grupās, meistarklases, mācību līdzekļu izveide
Mācību gada laikā pēc skolotāju pašiniciatīvas kolēģi organizēja vairākas interesantas
meistarklases, kuras bija veltītas dažādām tehnikām un tēmām:
Centra vidusskola –
„Ziemassvētku rūķītis” un „Eglīte”; 10.vidusskola – „Tekstilbroša”, 13.vidusskola – „Ziemassvētku
zvaniņš”, 17.vidusskola – „18.novembris” .
Pedagogi aktīvi piedalījās Skolotāju dienas pasākuma akcijā “Ziedi skolotājam”.
Erasmus+ projekti. Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja skolotāja piedalās projektā
„Kopā būšana pasaulē: ierobežotas iespējas un migrācija”; Daugavpils 10.vidusskola – “Mēs
vēlamies ar brīvprātīgo darbu veidot labāku pasauli”; Daugavpils Centra vidusskola – “Izdari
veselīgu izvēli”
Daugavpils 17.vidusskolas skolotāja aktīvi darbojās CLIL projektā.
MA skolotāji ir radoši un aktīvi. Jauna pieredze palīdz atklāt sevī jaunus talantus un spējas,
kas tikai pozitīvi var ietekmēt mācību procesu.

5. Secinājumi
Lielākā daļa skolotāju aktīvi iesaistījās MA darbā, apmeklējot seminārus, meistarklases,
izbraukuma semināru, piedalījās olimpiāžu organizēšanā, kā arī vienmēr patstāvīgi pilnveidoja sevi.
Metodiskās apvienības darba plānā paredzētie metodiskie pasākumi ir notikuši.
Nākamajā mācību gadā skolotāji turpinās pilnveidot savas zināšanas metodiskos pasākumos.
Labās prakses pieredzi skolotāji apgūs, piedaloties projektos, meistarklasēs un tālākizglītības kursos
un pieredzes apmaiņas braucienos. Skolēni tiks aicināti piedalīties konkursos, izstādēs un
olimpiādēs. Lielāku uzmanību nepieciešams pievērst pedagogu sadarbībai kompetenču izglītības
kontekstā.
Metodiskās apvienības vadītāja
Nataļja Izuļena

