Daugavpils pilsētas direktoru vietnieku audzināšanas jomā MA darba analīze
par 2020./2021. m.g.
Prioritātes:
1) Pilsoniskās pozīcijas un patriotisma aktualizēšana audzināšanas procesā;
2) Gatavošanās XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem;
3) Atbalsts pedagogiem darbā ar skolēniem, kuriem ir uzvedības traucējumi;
4) Tikumisko vērtību aktualizēšana lietpratībā balstītas izglītības saturā.
1. Atbalsta pasākumi pedagogiem
Mācību gada laikā notika informatīvās sanāksmes, kuru laikā tika pārrunāti daudzi skolās,
pilsētā, novadā un valstī aktuāli jautājumi, piemēram, akreditācijas norise izglītības iestādē. Netika
pārtraukta arī gatavošanās XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, lai gan attālināto
nodarbību dēļ darbs bija apgrūtināts.
No 17.-22.septembrim Daugavpils skolu pedagogiem bija iespēja piedalīties starptautiskajā
seminārā “Film and Media for Education”, lai iepazītu ārzemju kolēģu darba metodes.
2021.gada 18.martā skolotāji izmantoja iespēju piedalīties profesionālās kompetences
pilnveides seminārā “Pedagogu darbības loma vērtībizglītībā” (6 h.).
2021.gada 28.aprīlī notika vebinārs “Skolas, skolotāju un ģimenes sadarbība skolēnu
atbalstam”, kurā bija iespēja noklausīties Rīgas, Allažu, Valmieras, Dobeles un Siguldas kolēģu
pieredzes stāstus.
138 Daugavpils pilsētas pedagogi oktobrī izmantoja iespēju piedalīties vebināru ciklā
“Uzvedības problēmu cēloņsakarību meklējumos”. Lektore Līga Bērziņa aktualizēja sensorās
uzvedības, nemotivējamu bērnu motivēšanas un konfliktu risināšanas prasmju jautājumus.
Tāpat tika turpināta skolotāju izglītošana sadarbībā ar Daugavpils Valsts ģimnāzijas
tālākizglītības centru. Pēc skolu pieprasījuma tika organizēti kursi „Pilsoniskās audzināšanas un
pilsoniskās līdzdalības sekmēšana izglītības iestādē” (8h).
2. Darbs ar skolēniem
Daugavpils skolu skolēni piedalījās pasākumu ciklā “Ar Eiropys tvierīni Latgolā”, kura laikā
varēja izstrādāt idejas un iegūt finansējumu to īstenošanai. Tika apspriesti medijpratības,
uzņēmējdarbības, ES nākotnes u.c. jautājumi.
Pateicoties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajai Eiropas Savienības
programmai „Erasmus+: Jaunatne darbībā”, 3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” ietvaros
Daugavpilī tiks īstenots projekts „Dialogs Daugavpils attīstībai” (dotācijas līguma Nr. 2020-3-lV02KA347-003684), kurā piedalījās Daugavpils pašpārvalžu dalībnieki. Kopumā notika 8 diskusijas:
05.03.2021. Mācīšanās un personības pilnveide; 10.03.2021. Līdzdalība un sadarbība; 12.03.2021.
Brīvprātīgais darbs un iniciatīva; 17.03.2021. Jaunrade, kultūra un mobilitāte; 19.03.2021. Veselība,
labsajūta un labklājība; 24.03.2021. Informācijas sasniedzamība un sociālā iekļaušana; 26.03.2021.
Karjera, nodarbinātība un uzņēmējdarbība; 31.03.2021. Par riska grupas jauniešiem.
Tāpat bija iespēja pieteikt savas idejas un iepazīt citu skolu pieredzi Valsts Izglītības un
satura centra pilsonisko un radošo norišu cikla “Pašiem sava brīvība”noslēguma pasākumā.
Daugavpils skolu skolēni tika iesaistīti arī “Barikādēm-30” atceres pasākumos un vebināros.
Protams, visā šajā periodā skolēni turpināja piedalīties dažādos pasākumos, aktivitātēs un
projektos, lielākoties attālināti.
3. Sadarbība ar citām izglītības jomas institūcijām
Direktoru vietnieku audzināšanas jomā MA sadarbojās ar Valsts Izglītības un satura centru
(VISC), apmeklējot tā organizētos seminārus audzināšanas darba speciālistiem un klases
audzinātājiem, kā arī profesionālās kompetences pilnveides kursi un pasākumi.
Direktoru vietnieku semināru laikā tika pieaicināti arī Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes
nodaļas pārstāvji – Daugavpils Jaunatnes nodaļas vadītājas vietnieks Viktors Gallers, kurš pastāstīja

par stratēģiskās plānošanas jautājumiem, un jaunatnes lietu vecākais speciālists Artjoms Pučinskis,
kurš aktualizēja brīvprātīgā darba iespējas un skolēnu iekļaušanu kopīgā brīvprātīgo bāzē.
Tāpat lieliska sadarbība ir izveidojusies ar Latgales plānošanas reģionu un tā pārstāvi Oskaru
Zuģicki, kurš informēja direktoru vietniekus par aktivitātēm, kas ir saistītas ar ES jautājumiem, un
skolēnu līdzdalības veicināšanu.
Katru gadu skolu pārstāvji izmanto iespēju piedalīties Valsts bērnu tiesību aizsardzības
inspekcijas konkursos un pasākumos.
Skolotāji labprāt apmeklē arī biedrības “Uzvediba.lv” rīkotos pasākumus.
4. Aktivitātes projektos, darba grupās, meistarklases, mācību līdzekļu izveide
Direktoru vietnieki audzināšanas jomā šajā mācību gadā turpināja iniciatīvas “Latvijas skolas
soma” plānošanu un īstenošanu. Kā jau ierasts, mācību gada sākumā kolēģi dalījās ar iepriekšējā
gada veiksmēm un neveiksmēm, lai rezultāts būtu atbilstošs ieguldītajiem finanšu līdzekļiem.
Programmas īstenošanu apgrūtināja tas, ka gandrīz visas aktivitātes notika attālināti, tādējādi liedzot
iespēju skolēniem izbaudīt kultūras norises klātienē.
Skolu pārstāvji turpināja piedalīties arī dažādos starptautiskos projektos, izmantojot attālinātu
darba organizācijas formu.
5. Secinājumi un nākamā gada aktualitātes
2020./2021. m.g. darba plāns tika izpildīts daļēji. Nākamajā gadā ir jāturpina iesāktais darbs
skolēnu pašpārvalžu komandu saliedēšanai, pilsoniskās līdzdalības aktualizēšanai, kā arī jāpievērš
uzmanība mācību un audzināšanas darba vienotai īstenošanai mācību stundās.
Nākamā gada aktualitātes:
1. Skolu administrāciju un skolēnu pašpārvalžu sadarbības veidu dažādošana;
2. Tikumisko vērtību aktualizēšana lietpratībā balstītas izglītības saturā.
Metodiskās apvienības vadītāja Agnese Jurģīte
e-pasts: jurgite@inbox.lv

