22. aprīlī notika jau ceturtā Jūrmalas, Valmieras, Krāslavas
un Rēzeknes 1. Valsts ģimnāziju metodisko centru
organizētā Pieredzes skolas konference.
Šoreiz virtuālajā konferencē bija liels skaits sākumskolas
pedagogi no visu ģimnāziju pārstāvētajiem plānošanas
reģioniem. Konferencei bija pieteikušies 148 dalībnieki.
Mūs ļoti priecē, ka Pieredzes skolas konferences kļūst ar
vien apmeklētākas! Tas vēlreiz pierāda, ka pedagogiem
laiku pa laikam ir nepieciešams “uzrāviens”, idejas, lai
darbotos ar vien aktīvāk.
Skola2030 eksperte Agrita Miesniece stāstīja par lasītprasmes attīstīšanas metodēm un
par integrēto mācīšanos. Eksperte ne tikai deva norādījumus, ka atsevišķās tēmās un
mācību priekšmetos integrācija ir sarežģīta, pat neiespējama, bet arī demonstrēja
dažādus metodiskos avotus, kur pedagogiem gūt idejas un iedvesmu tālākai darbībai.
Ar ekspertes padomiem ļoti saistījās Jūrmalas Valsts ģimnāzijas skolotāju Solveigas
Imbovicas un Guntas Liepiņas demonstrējums par praktiskajām nodarbībām kalendāra
veidošanā, izmantojot integrētās mācīšanas principus. Skolotājas demonstrēja arī tādu
interaktīvo vietņu izmantošanu, kuras ir pa spēkam arī mazajiem skolēniem.
Valmieras sākumskolas skolotāja H. Mezīte savā meistarklasē demonstrēja, kā veicināt
skolēnu savstarpējo mācīšanos. S. Tauriņas demonstrētie materiāli par vietvārdu
apgūšanu bija ne tikai vērtīgi, bet iesaistīja arī skolotājus teiku lasīšanā un kalnu
noteikšanā, izmantojot dotās norādes.
Rēzeknes sākumskolas skolotājas L. Meščanova un A. Ārgule bija sagatavojušas
lielisku stāstījumu par galvenaijiem akcentiem jaunā satura ieviešanā, demonstrējot, kā
stundās tiek integrēti dažādi mācību priekšmeti, rosināta skolēnu radošā domāšana.
Krāslavas Valsts ģimnāzija bija sagatavojusi trīs meistarklases. Skolotāja V. Geka
demonstrēja emocionāli ļoti saistošus stundu materiālus par laika ritējumu. Skolotājai
lieliski izdevās demonstrēt, kā mācību procesā iesaistīt arī vecākus- uzjundot atmiņas
par bērnības rotaļlietām. Skolotāja I. Beikule demonstrēja, kā audzināšanas stundās
rosināt skolēnus demonstrēt savus talantus. Konferences dalībniekiem bija iespēja vērot
arī skolēnu sagatavotu videomateriālu. D. Samsanoviča, I. Egle, I. Mukāne stāstīja, kā
rosināt pašu mazāko skolas bērnu radošumu 1. klasē. Tika demonstrēti dažādās tehnikās
veikti darbiņi dizaina un tehnoloģiju stundās.
Paldies konferences dalībniekiem!
Konferences materiāli:
https://drive.google.com/drive/folders/1CgUxLqTOdNKI9xjaXdvMVpBfTe7MVduj?
usp=sharing

