Daugavpils pilsētas sporta skolotāju MA darba analīze
par 2020./2021.mācību gadu
1. Atbalsta pasākumi pedagogiem
2020./2021.mācību gada atbalsta pasākumi sporta pedagogiem bija vērsti uz šī mācību gada
prioritāšu principiem, skolotāju kompetences pilnveidošana un sadarbības veicināšanu jaunā mācību satura
plānošanā un īstenošanā. Pirms mācību gada sākuma sporta skolotāji bija aicināti piedalīties 36 stundu
kursos, kuri bija organizēti Daugavpilī sadarbībā ar Skola2030 ekspertiem ar ļoti plašu un darbam
nepieciešamu programmu „Mācību priekšmeta „Sports un veselība” jaunajā standartā noteikto prasmju,
zināšanu, attieksmju un kompetenču apguves plānošana un sasniegtā rezultāta novērtēšana. Mūsdienīga
mācību procesa nodrošinājums „Sports un veselība” mācību stundās vispārizglītojošajās skolās un integrēti
izglītojamajiem ar mācīšanas traucējumiem. Koriģējošā vingrošana, korekcijas efektivitāte un tās
izmantošana bērniem izglītības iestādē”. Daugavpils pilsētas sporta skolotāji izmantoja šo iespēju un
papildināja savas zināšanas un praktiskās iemaņas darbā ar skolēniem. Šajā mācību gadā no oktobra līdz
mācību gada beigām visiem pilsētas sporta skolotājam nācās strādāt attālināti. Skolotāji izmantoja visus
iespējamos resursus un spējas, lai pilnvērtīgi aktivizētu skolēnus savās stundās, lai saņemtu atgriezenisko
saiti, veiktu saņemtā materiālu gan formatīvo, gan summatīvo vērtēšanu. Pēc veiktajām sporta skolotāju
aptaujām var teikt, ka šajā mācību gadā vēl vairāk pasliktinājās skolēnu attieksme pret sporta nodarbībām
attālināti, bija jūtams skolēnu nogurums no tādā veida aktivitātes, pazuda interese, pieauga skolēnu
nervozitāte. Lai uzlabotu skolēnu fizisko stāvokli, dažu skolu sporta skolotāji piedāvāja skolēniem
konsultācijas, koriģēja vingrinājuma izpildīšanas kvalitāti, dozēja slodzi, mācīja jaunus vingrinājumus.
Sporta skolotājiem visa mācību gada garumā bija iespēja aktīvi piedalīties Skola2030 ekspertu organizētajos
semināros, kuri bija gandrīz katru mēnesi, kuros varēja dalīties pieredzē, uzklausīt kolēģus, saņemt
pilnvērtīgas atbildes uz jautājumiem. Pārsvarā labākā situācijā bija skolas, kur skolotāji piedāvāja skolēniem
gan pārgājienus, gan slidošanu un slēpošanu, riteņbraukšanu, soļošanu un skriešanas iespējas pa noteiktu un
saskaņotu ar skolēnu vecākiem maršrutu. Protams, krīt tehniskā kvalitāte gan individuālajās, gan komandu
spēlēs, vairākiem skolēniem pa šo periodu nesanāca pat paspēlēt ar bumbu u.tml. Labākā fiziskajā formā ir
tie skolēni, kuri trenējas Sporta skolās un Sporta klubos, kuriem bija iespējā nodarboties ar dažādiem sporta
veidiem nelielās grupās trenera vadībā ārā.
Mācību gada sākumā sporta skolotāju MA sanāksmes laikā bija apstiprināts sporta pasākumu plāns
2020./2021.mācību gadam, kurā bija atspoguļoti gandrīz visi sporta pasākumi Daugavpils pilsētā, Latgales
novadā un Latvijas Republikas mērogā, bet pandēmijas dēļ varēja īstenot tikai daļēji.
Mācību gadu laikā klātienē septembrī un attālināti februārī un martā Daugavpils pilsētas skolu
sportisti un komandas startēja Daugavpils pilsētas, Latvijas Republikas Latvijas Skolu sporta federācijas un
Latvijas Sporta federācijas padomes organizētajās sacensībās.
Latvijas mērogā skolas un pilsētas godu aizstāvēja 17 skolu komandas pludmales volejbolā,
vieglatlētikā, orientēšanās sporta veida klātienē un digitāli Latvijas skolu Ziemas festivālā skriešanā, iešanā,
distanču slēpošanā un kalnu slēpošanā.
2. Darbs ar skolēniem
Saskaņā ar darba plānu sporta skolotāji gatavoja skolēnus sporta sacensībām, kā arī digitālajām
sacensībām Latvijas skolu Ziemas festivālam, kurā piedalījās skolēni no deviņām Daugavpils pilsētas
skolām. 2020./2021.mācību gadā klātiene tiek organizētas tikai “Rudens krosa” sacensības, kur startēja 150
Daugavpils pilsētas skolēni. Latvijas Republikas sacensībās godalgotās vietas ieguva 69 skolēni, startējot
pludmales volejbolā, vieglatlētikā, orientēšanās un ziemas sporta veidos.
3. Sadarbība ar citām izglītības jomas institūcijām
Galvenie sporta skolotāju MA sadarbības partneri 2020/2021.mācību gadā bija VISC, Skola2030
eksperti, Latvijas Skolu sporta federācija, Latvijas Sporta federācijas padome, Daugavpils pilsētas Sporta
pārvalde, Daugavpils Bērnu un jauniešu sporta skola, Daugavpils Individuālo sporta veidu skola, Latvijas
Orientēšanās federācija, Latvijas Vieglatlētikas federācija. Pateicoties šīm organizācijām, mūsu pilsētas
skolēni piedalījās dažāda ranga sacensībās un masu pasākumos, skolotāji paaugstināja savu profesionālo
kvalitāti.
4. Aktivitātes projektos, darba grupās, meistarklasēs, mācību līdzekļu izveide
Arī šogad pilsētas skolas piedalījās Latvijas Olimpiskās komitejas projektā „Sporto visa klase”,
pirmajā semestrī daži pasākumi bija klātienē, bet otrajā – attālināti. Nākamgad šo projektu Daugavpilī

turpinās realizēt Daugavpils 16.vidusskola un Daugavpils 3.vidusskola. Projekta mērķis: bērnu iesaistīšana
fiziskajās aktivitātēs katru dienu viņu veselības uzlabošanai.
5. Secinājumi un nākamā mācību gada aktualitātes
2020./2021.mācību gadā sporta skolotāju MA ir izpildījusi darba plānu daļēji. Sakarā ar pandēmijas
laikā noteiktajiem ierobežojumiem Daugavpils pilsētas skolēniem bija iespējā individuāli aktīvi piedalīties
masu sporta aktivitātēs pilsētā.
Latvijas Republikas mērogā Daugavpils pilsētas skolēniem sīvā konkurencē izdevās iegūt 14
medaļas notikušajās sacensībās.
Sadarbojoties ar Latvijas Skolu sporta federāciju, Latvijas Sporta federācijas padomi, Latvijas
Olimpisko komiteju, Skolu 2030, Daugavpils pilsētas sporta skolotājiem bija iespēja piedalīties šo institūciju
rīkotajās sacensībās, konsultācijās un vebināros, lai paaugstinātu savu kvalifikāciju un gūtu jaunas
zināšanas.
Metodiskās apvienības vadītājs
Anatolijs Kazakevičs

