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IDEJAS SATURAM 

 Katrai skolai prezentēšanu… 
 Katra skola prezentē vienu labu ideju! 
 Es vēlos radošās darbnīcas, idejas rotaļām, fiziskajām minūtēm 
 Spēles, rotaļas, fiz.pauzes mācību darbā. Tematiskās pēcpusdienas, klases vakari! 
 Nākošajā gadā vēlētos redzēt, dzirdēt kaimiņnovada izstrādes. 
 Labas idejas izlaidumam. 
 Man šodien viss patika! Vēl vairāk dažādu tēmu! Lielāku reklāmu šim pasākumam, lai būtu 

lielāka apmeklētība! 
 Idejas mūsdienīgām audz.st. arī vidusskolēniem!!! 
 Iegūt vairāk idejas praktiskai pielietošanai 
 Prezentēt no katras tēmas vienu darbu 
 Praktisku darbošanos dažādu materiālu izveidē. Vienu lekciju – radošu personību pieredze. 
 Bet nākošgad es vēlos, lai būtu vairāk darbu. Vēl pozitīvāka atmosfēra. Praktiskāka 

darbošanās. 
 Vairāk klases stundu piemēri vidusskolai 
 Nākošgad es vēlos – reālas idejas, ko izmantot ikdienā! Uzskates materiālus! 
 Interaktīvas programmas 
 2014.gadā vēlos, lai varētu redzēt „Aktive inspire” programmas prezentāciju 
 Iegūt sev materiālus no pārējiem dalībniekiem; praktiski redzamas idejas 
 Nākošgad es vēlos izdales materiālus 

 
IDEJAS DARBA ORGANIZĒŠANAI 

 Praktisku darbošanos 
 Praktiski, ko izgatavot, starpbrīdi starp lektoriem 
 Nākošgad es vēlos biežāk starpbrīžus un vairāk praktiskās nodarbības 
 Metodiskajā dienā 2014.gadā radošāk darboties pašām 
 Izbraukuma seminārs – ekskursija 
 Izbraukuma seminārs 
 Izbraukuma seminārs 
 Nākotnē – praktiskās nodarbības, lai sīkāk izklāstītu, varētu izspēlēt, aktīvu līdzdalību. 
 Strādāt pa grupām pēc interesēm. 
 Nākošgad es vēlos metodiskos darbus klausīties atbilstoši savām interesēm (- pa nodarbību 

blokiem) 
 Darbu interešu grupās. 
 Lai būtu pa darba grupiņām dažāda vecuma skolēniem 
 Piedāvāt ideju prezentācijas dažādās grupās, lai paši var izvēlēties, ko vēlas 

klausīties/skatīties, paturot iespēju mainīt grupu. 
 Izspēlēt kādu stundu 
 Katrai skolai dot iespēju sevi prezentēt! (nosakot laika limitu!) 
 Katra skola sevi prezentē ar kādu jauku ideju! 
 Skola sevi prezentē ar kādu jauku ideju! 
 Nākošo  gadu es vēlos – radošās darbnīcas 
 Redzēt reālu nodarbību (vismaz 1) 
 2014.g. vēlos interesantas spēles audzināšanas un mācību darbam. Tās spēlēt! 
 Radošās darbnīcas. Līdzdarbošanās ir jauka. 
 Radošās darbnīcas 
 Bet nākošgad es vēlos, lai grupās izspēlētu kādas anketas no audz. stundām, iespēju kādu 

„jocīgas” audz. stundas plāna izstrādni 
 Radošās darbnīcas 
 Es vēlos prezentācijas veidot filmu vai foto veidā! 
 Es vēlos 2014.g.  radošās darbnīcas jeb kāda meistarklase 



 Vairāk videofilmu! 
 Prezentēt no katras tēmas 1 darbu + laika limits 
 Mikrofons, jo dažkārt grūti bija dzirdēt 

 
TIKŠANĀS 

 Nākamgad vēlos dzirdēt kādu lektoru 
 2014.gadā interesantu lekciju 
 Etiķetes lekcija, ko vada brīnišķīgs lektors – aktieris (vārdu aizmirsu) 
 Gribu redzēt gudrus vīriešus 
 Radošās darbnīcas ar radošiem cilvēkiem (no pašu vidus, interesanti no valsts) 
 Tikšanās ar kādu interesantu, radošu, populāru personu 

 
DAŽĀDI 

 … Dāvaniņas autoriem 
 Vēlos adekvātu samaksu par radošumu un veikto darbu! 
 Varbūt iespēja rajona mērogā nopirkt labākos valsts metodiskos darbus 
 Būt vēl radošākiem! 
 Tas bija super! Tā turpināt! 
 Labi darbi jāturpina 
 Tā turpināt! 

 
 


