
 

Aizkraukles novada vidusskolas metodiskā darba plāns 2021./2022.mācību gadam. 

Prioritāte: 

Diferencēts un individualizēts izglītības process skolēncentrētas pieejas īstenošanai. 
Uzdevumi (kvalitatīvie):  
 1. veidot vienotu izpratni par skolēncentrētu mācību procesu, diferenciāciju un 
individualizāciju visām mērķgrupām (skolotājiem, skolēniem, vecākiem);  
2. izstrādāt kritērijus diferenciācijas un individualizācijas monitorēšanai;  
3.  izstrādāt diferencētus mācību uzdevumus un dalīties ar tiem darba grupās;  
4.veicināt skolotāju un skolēnu izpratni par skolas tradīciju un mācību procesa vienotību skolēna personības 
pilnveidē;  
5.sekmēt audzināšanas tikumu un skolas vērtību sasaisti ar mācību saturu;  
6. veicināt skolēnu un skolotāju sadarbību labbūtības uzlabošanas pasākumos.  
  
Uzdevumi (kvantitatīvie):  
1. Visi pedagogi ir piedalījušies apmācībās par individualizētu un diferencētu mācību procesu;  
2. Lielākā daļa 8. un 9.klašu skolēnu ir izstrādājuši  individuālos karjeras izaugsmes plānus un gandrīz 
visi 10.klašu skolēni ir izvirzījuši  personīgās izaugsmes mērķus.  
3. Gandrīz visiem pedagogiem un vairāk kā pusei vecāku kopīgās abu  mērķa auditoriju nodarbībās ir 
pilnveidojušās laika plānošanas prasmes kā atbalsts  skolēnu individualizētai attīstībai.  
4. Vismaz 60%  skolotāju ir dalījušies pieredzē par gada prioritātes realizāciju un audzināšanas jautājumu 
iekļaušanu mācību stundās.  



5. Visi priekšmetu skolotāji ir iepazinušies ar audzināšanas darba īstenojamajiem 12 tikumiem un 3 skolas 
vērtībām un akcentē tos mācību stundās.  

Metodiskās darbības norise Lāčplēša i. 21 un Draudzības kr.5 
Administrācijas (direktors, d.v.-direktora vietnieki, karjeras izgl. konsultants) sanāksmes notiek – pirmdienās plkst. 10-12 
Visu pedagogu  kopējās sanāksmes/ tematiskās apmācības notiek – 1., 5.nedēļas otrdienā plkst.15.30-16.30  
Klašu audzinātāju sanāksmes notiek- 3.nedēļas otrdienās plkst.15.30-16.30 
Metodisko jomu (turpmāk- Mj) vai Mj vadītāju un administrācijas sanāksmes notiek- 2., 4.nedēļas otrdienās plkst.15.30-16.30 
Atbalsta komandas speciālistu (sociālais pedagogs, speciālās izglītības pedagogs, psihologs, skolas medmāsa, pedagoga palīgi, 
direktora vietnieki) sanāksmes notiek- ceturtdienās plkst. 8-9., no14.00- 15.00. 
 P.S. detalizēts katra mēneša visu notiekošo pasākumu (skolēniem un skolotājiem) plāns tiek ievietots skolas mājas lapā, vietnē 
“Darba plāns”. 
 

Mēnesis Pasākums, tēma Mērķauditorija Organizē Piezīmes 

SEPTEMBRIS     
7., 21.09. Jomu darba plānošana, skolas iekšējo dokumentu apspriešana. visi ped. Mj vadītāji  

 Skolas darba plāna sastādīšana, apspriešana visi ped. administrācija  

 Skolas iekšējo dokumentu apspriešana un koriģēšana (iekšējās kārtības 
noteikumi, mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, covid ierobežošana 
un profilakse, u.c. ) 

visi ped. administrācija  

 Klašu audzinātāju darba plānošana Kl. audzin. d.v. audzināšanas 
jomā 

 

 Skolēnu karjeras izglītības darba plānošana Kl.audz. karjeras izglītības 
specialists, d.v. 

 

 Skolas IT tehniskā gatavība klātienes un attālinātajam mācību procesam visi ped. d.v. IT jomā  

 Skolotāju tālākizglītības plānošana visi ped. d.v. mšcību jomā  

 Pumpurs un skolēnu mācīšanās atbalsta projektu plānošana 1.semestrim visi ped. d.v. mācību jomā, 
atbalsta joma 

 

OKTOBRIS     



 Pedagogu apmācība “Diferenciācijas, individualizācijas un 
personalizācijas nodrošināšana mācību procesā” 1.nodarbība 

visi ped. d.v. mācību jomā,  
vada lektore 
A.Sokolova 

 

12., 26.10. Jomu sanāksmes vajadzību un esošo grūtību diferenciācijas 
nodrošināšanai apzināšanā. 

visi ped. Mj vad.  

 Skolēnu ar speciālajām izglītības programmām vai mācīšanās grūtībām 
individuālo izglītības plānu izveidošana, koriģēšana 

visi, spec. izgl. 
programmu ped. 

Atbalsta joma, 
d.v. mācību jomā 

 

 Skolas ikgadējā pašvērtējuma ziņojuma par 2020./21.mācību gadu 
sagatavošana, apspriešana. 

Mj vad. administrācija  

12.10. Uzsākt savstarpējo stundu vērošanu 1.-4.kl. ar mērķi mācīties vienam no 
otra, labās prakses apzināšana. 

Visi 1.-4.kl. 
sākumskolas 
skolotāji 

d.v. mācību jomā 
Mj vad. 

 

NOVEMBRIS     

 Pedagogu apmācība “Diferenciācijas, individualizācijas un 
personalizācijas nodrošināšana mācību procesā” 2.nodarbība 

visi ped. d.v. mācību jomā,  
vada lektore 
A.Sokolova 

 

9., 23.11. Jomu sanāksmes par pieredzi diferenciācijas nodrošināšanā. visi ped. Mj vad.  

 Skolotāju palīgu, speciālā pedagoga sadarbība ar priekšmeta skolotājiem 
mācību stundās, sniedzot atbalstu speciālo izglītības progammu 
skolēniem. 

Mj vad. Atbalsta joma, 
d.v. mācību jomā 

 

 Izglītības psihologa sadarbība ar klašu audzinātājiem (nodarbības klasēs 
un   pēc attiecīgās klases vajadzībām) 

kl.audz. Izgl. psihologs, 
d.v. audzināšanas 
jomā 

 

Visu novembri  Turpināt savstarpējo stundu vērošanu 1.-4.kl.  Visi 1.-4.kl. 
sākumskolas 
skolotāji 

d.v. Macību jomā 
Mj vad. 
 

 

DECEMBRIS     

 Savstarpējās stundu vērošanas lapas izveide un apspriešana  
diferenciācijas procesa monitorēšanai mācību stundās 

Mj vad. d.v. mācību jomā  

Visu decembri  Turpināt  1.-4.kl. savstarpējo stundu vērošanu un AS iegūšana no 
skolotājiem par vērotajām stundām . Savstarpējās stundu vērošanas 
uzsākšana/ turpināšana.  

visi ped. Mj vad., d.v. 
mācību jomā 

 



14., 28.12. Jomu sanāksmes- gatavošanās pieredzes apmaiņai par labās prakses 
(LP) piemēriem diferenciācijas nodrošināšanā. LP vietnes izveide 
lietošanai eklases vidē. 

visi ped. Mj vad., 
 d.v. IT jomā 

 

29.12. Pedagoģiskās padomes sēde: 

1. Diferenciācijas/vai individualizācijas/vai personalizācijas praktiskā 
īstenošanas pieredze mācību priekšmetu un stundās 1.-4.klasēs un 5.-
12.klasēs. 
2. Skolēnu un skolotāju labbūtības projekta rezultāti 9.klasēs un 
turpmākā iespēja diferenciācijas nodrošināšanai. 
 

visi ped. 
 

Administrācija, 
Mj vad. 

 

JANVĀRIS     

 Skolas mājas lapas un FB vietnēs esošās informācijas atjaunošana, 
optimizēšana, komunikācijas ar ārējiem vērotājiem uzturēšana. 

Mj vad. administrācija  

11., 25.01. Jomu sanāksmes- savstarpējās stundu vērošanas plānošana, norise. visi ped. d.v. mācību jomā  

 Pumpurs un skolēnu mācīšanās atbalsta projektu plānošana 2.semestrim visi ped. d.v. mācību jomā, 
atbalsta joma 

 

 Atbalsta plānošana un norise skolēnu psiholoģisko vajadzību 
nodrošināšanai. 

Kl.audz., 
atbalsta joma 

Izglītības 
psihologs, d.v. 
audzināšanas 
jomā 

 

  Mācību stundu vērošana par diferenciācijas realizēšanu  d.v.  

20.01. 
 
 
 
 
8.02. 

Pedagoģiskās padomes sēde: 
5.klašu skolēnu adaptācijas rezultāti un mācību satura realizēšanas gaita. 
 
 
1.klašu skolēnu adaptācijas rezultāti un mācību satura realizēšanas gaita 
 

5.kl. strādājošie 
pedagogi, 
iepriekšējā perioda 
skolotāji,  atbalsta 
personāls  
1.kl. skolotājas, 
atbalsta personāls 

d.v. mācību jomā 
 
 
 
 
d.v.mācību jomā, 
MJ vadītāja 

 

FEBRUĀRIS     

 Izglītojoša nodarbība skolēnu vecākiem par vienotu izpratni 
par  skolēncentrētu mācību procesu, diferenciāciju un individualizāciju 

5.-9.kl. skolēnu 
vecāku mērķgrupa 

administrācija  

 Nodarbība vidussskolēniem par specializēto izvēles priekšmetu nozīmi 
un padziļināto priekšmetu izvēli un vietu izglītības programmā. 

10., 11.kl. skolēni d.v. mācību jomā  



 Nodarbība vidussskolēniem par priekšmeta Projekta darbs nozīmi un 
vietu izglītības programmā. 

11.kl. skolēni d.v. mācību jomā  

8., 22.02. Jomu sanāksmes visi ped. Mj vad.  

 Mācību stundu vērošana par diferenciācijas realizēšanu  d.v.  

MARTS     

 Nodarbība pamatskolēniem par vidējās izglītības iegūšanas programmu 
2 virzieniem Aizkraukles novada vidusskolā- par virzienos kopīgo un 
atšķirīgo. 

9.kl. skolēni d.v. mācību jomā  

8., 22.03. Jomu sanāksmes visi ped. Mj vad.  

 Mācību stundu vērošana par diferenciācijas realizēšanu  d.v.  

APRĪLIS     

26.04. Jomu sanāksmes   Mj vad.  

12.04. Pedagoģiskās padomes sēde: 
9.klašu skolēnu prognozējamie rezultāti pamatizglītības programmas 
apguvē un nākotnes izglītības virzienu izvēlē. 
 

visi ped. d.v., 
atbalsta personāls 

 

 Mācību stundu vērošana par diferenciācijas realizēšanu  d.v.  

MAIJS     

10., 24.05. Jomu sanāksmes, mācību gada rezultātu apkopojums, gatavošanās 
ped.pad. sēdei. 

visi ped. Mj vad.  

10., 23.05.- 27.05. Projektu nedēļas plānošana un realizācija Visi 1.-4.kl. 
skolotāji 

d.v. Mj vad.  

     

JŪNIJS     

7.06. Pedagoģiskās padomes sēde: 
2021./2022. mācību gada prioritātes un uzdevumu īstenošanas rezultāti.  

visi ped. administrācija   

     

 


