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Tukumā, IP zālē notika 

 

seminārs  Tukuma, Engures un Jaunpils direktora vietniekiem mācību darbā  

 

Seminārā piedalījās: 

 

Tukuma 2. vidusskola Leonarda Koroņevska 

Engures vidusskola Kaira Egle 

Jaunpils vidusskola Gita Leimane 

Tumes vidusskola Anita Kokaine 

Zemgales vidusskola Inta Lasmane  

Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola Gita Aulaciema 

Tukuma E. Birznieka- Upīša 1. pamatskola Līga Zaķe 

Tukuma 2. pamatskola Dina Putniece 

Tukuma 3. pamatskola Aina Kovaļenoka 

Džūkstes pamatskola Vaira Silta - Zīriņa 

Pūres pamatskola Ingevica Laila 

Laila Ingevica 

Milzkalnes sākumskola Sanita Pidere 

Dzirciema internātpamatskola Ilze Cukanova 

Tukuma Speciālā internātpamatskola Olita Jonuša 

 

 

Pārskats par semināra norisi: 

 

1. Semināra dalībnieces izveidoja darba grupas. Katrā grupā tika prezentēti pieredzes 

materiāli par vienu no tēmām: 

 Paraugs skolēnu sasniegumu dinamikas analīzei (skolēniem, kuriem izstrādāts 

individuālais plāns). 

 Pieredzes materiāls darbam ar skolēniem, kuriem ir nepietiekams sekmju līmenis    

( piem. uzskaite, kontrole, analīze, izstrādāta kārtība un taml.) 

 Vietnieka veiktā skolēnu sasniegumu analīze semestra, gada beigās. 

 

 

             Grupā notika savstarpēja iepazīšanās/ iepazīstināšana ar  līdzpaņemtajiem materiāliem, tie    

tika izvērtēti, kopēti pieredzes apmaiņai un taml. 

  Vēlāk katra grupa pastāstīja par kopīgajām pamatnostādnēm darbā ar skolēnu sasniegumu 

dinamiku skolēniem, kuriem izstrādāts individuālais plāns, darbā ar skolēniem, kuriem ir 

nepietiekams sekmju līmenis un apsprieda racionālākos skolēnu sasniegumu apkopojuma 

variantus. 

 

     2.   Tikšanās ar pedagoģijas zinātņu doktori  Maiju Kokari , kura vada IZM reformu darba 

grupu - izglītības saturs un mācību procesa organizācija. 

         Temats: „Izglītības reformu aktualitātes: pamatizglītības standarts kā mūsdienīgas izglītības 

ietvars un orientieris” tika atklāts caur teorētiskām atziņām par situāciju izglītībā valstī un pasaulē. 



Tika izklāstīti nepieciešamo reformu virzieni saistībā ar 21. gadsimta izglītības tendencēm. Kāpēc 

jāmaina situācija izglītībā? Standartā? Kāda ir pedagogu un skolu loma? 

         M. Kokare runāja par darba grupā izvirzīto izglītības problemātiku Latvijā: 

 Pārblīvēts, sadrumstalots saturs, 

 Pārslodze, 

 Birokrātija, 

 Centralizācija, 

 Lēmumi, kas nebalstās uz skolēnu vajadzībām, 

 Skola – pašizolēta vide. 

 

             Darba grupa analizējusi standartu un secinājusi, ka tas nav piemērots mūsdienu izglītības 

prasībām. Kā arī – jāmeklē citi, piemērotāki izglītības kvalitātes indikatori . 

             Būtiskākais reformējot saturu ir panākt saturisko (pa jomām) un procesuālo ( fiziskā, 

radošā, pētnieciskā, praktiskā darbība un daudzveidīga sadarbība) līdzsvarojumu. Nākotnē 

izglītības fokuss uz skolēnu – tādu, kāds viņš ir . Skolotājs mūsdienu skolā no zināšanu turētāja 

pārtop par skolēna attīstības potenciāla veidotāju. 
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