
Daugavpils pilsētas Mūzikas skolotāju MA darba analīze 
par 2020./2021.mācību gadu

Metodiskā darba prioritātes:
 Turpināt skolotāju sadarbību jaunā mācību satura plānošanā un īstenošanā;
 Veicināt  latviešu  tautas  garīgo  vērtību  saglabāšanu,  apgūstot  sava  novada

tautas dziesmas, svinot svētkus un gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkiem.

1. Atbalsta pasākumi pedagogiem
       Mācību gada laikā attālināti tika apmeklēti vairāki VISC organizētie semināri
un vebināri mūzikas skolotājiem un mūzikas skolotāju MA vadītājiem. Semināros tika
saņemta  informācija  par  aktualitātēm mūzikas  priekšmeta  apguvē,  koru un vokālo
ansambļu pasākumu organizēšanu un koordinēšanu.
       Novadīta  viena informatīvā sanāksme un divi semināri  Daugavpils  mūzikas
skolotājiem, koru un vokālo ansambļu vadītājiem, sniedzot informāciju par mūzikas
pasākumu norisi  pilsētā  un valstī.  Sanāksmē skolotāji  izteica  priekšlikumus,  aktīvi
piedalījās diskusijās un lēmumu pieņemšanā. Sakarā ar XII Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkiem, koru vadītājiem novadītas sapulces par e-dziesmusvētku
konceptu un norisi.
       Septembrī  mūzikas  skolotāji  apguva  profesionālās  kvalifikācijas  pilnveides
programmu “Mūzikas mācību satura plānošana un īstenošana”. Mūzikas skolotājiem
tika sniegta iespēja padziļināt zināšanas un izpratni par pilnveidoto mācību saturu un
pieeju, iepazīt satura strukturējumu mācību priekšmeta programmā. 
        Maijā mūzikas skolotājas K.Veļičko (Daugavpils  12.vidusskola),  L.Grakova
(Daugavpils  16.vidusskola)  un L. Kozinda dalījās  sava pieredzē darbā ar dažādām
mācību platformām un programmām, organizējot tiešsaistes stundas mūzikā.
       Pieredzes apmaiņas semināros mūzikas skolotāji apsprieda jaunos standartus
mūzikā, iepazinās ar jaunumiem izglītības satura plānošanā un kompetenču pieejas
realizāciju mūzikas stundās, jaunajiem mācību stundu modeļiem, kā arī iepazinās ar
jaunajām mūzikas mācību lietotnēm, metodēm un paņēmieniem darbā ar kori.

2. Darbs ar skolēniem
        Organizējot stundas attālināti,  skolotāji prasmīgi un efektīvi izmantoja tādus
paņēmienus,  kuri  efektīgi  attālināto  mācību  procesā.  Tika  izmantotas  dažādas
populārākās  mācību  platformas  un  saziņas  rīki  (E-klase,  Uzdevumi.lv,  WhatsApp,
Zoom, Youtube, Docs.google, Palet, Google Classroom” , “Kami”, Māconis un citi).
      Daugavpils 13.vidusskolas kori ar augstiem panākumiem piedalījās vairākos
starptautiskajos kora konkursos attālināti.
      Pilsētas skolu kori, ansambļi un folkloras kopa “Dzīsmeite” aktīvi iesaistījās
dalībai  XII  Latvijas  Skolu  jaunatnes  dziesmu  un  deju  svētku  koncerta
“Dziesmubērns” video filmas veidošanā. 
     Skolu  koru  un  vokālo  ansambļu  nodarbības  notika  tieššaistes  režīmā.
Dziedāšana  un  muzicēšana  mazajos  mūzikas  kolektīvos  nodrošina  bērniem  un
jauniešiem lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, pilnveido uzstāšanās prasmes, empātisku
pieredzi, klausoties un vērojot citu kolektīvu priekšnesumus. Parādot sevi un daloties
pieredzē, pedagogiem ir iespēja gūt jaunas idejas savam turpmākajam darbam.



3. Sadarbība ar citām izglītības jomas institūcijām
       Notika aktīva sadarbība ar VISC, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju,
Latvijas vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociāciju,  DU Mūzikas un
mākslu fakultāti, DPIP, BJC „Jaunība”.

4. Aktivitātes  projektos,  darba  grupās,  meistarklasēs,  mācību  līdzekļu
izveide

   Daugavpils  skolu  mūzikas  skolotājas  M.Veļičko,  J.Boreiko,  K.Galvāne,
L.Vaivode,  A.Zarāne,  L.Grakova,  I.Likova,  L.Kozinda,  K.Veļičko,  J.Peceviča,
A.Peceviča un N.Ozerska piedalījās mūzikas mācību stundu izstrādē un tās prezentēja
pieredzes apmaiņas semināros.

5. Secinājumi un nākamā mācību gada aktualitātes
2020./2021.mācību gadā turpinājām pilnveidot savu profesionālo kompetenci

un  radošo  izaugsmi.  Sekmējām  rezultatīvu  mācību  procesu  mūzikas  stundās.
Pilnveidojām  digitālās  kompetences  un  tiešsaistes  sadarbības  prasmes.  Attīstījām
Daugavpils  pilsētas  izglītības  iestāžu  vokālo  ansambļu  un  koru  māksliniecisko
izaugsmi, pilnveidojām audzēkņu individuālās un kolektīva radošās spējas, piedaloties
starptautiskajos  konkursos.  Veicinājām  latviešu  tautas  garīgo  vērtību  saglabāšanu,
apgūstot  sava novada tautas  dziesmas,  svinot  svētkus un gatavojoties  XII  Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

2021./2022.mācību gadā turpināsim skolotāju kompetences pilnveidošanu un
sadarbības  veicināšanu  jaunā  mācību  satura  plānošanā  un  īstenošanā.  Veicināsim
izglītojamo lokālpatriotismu un pilsonisko līdzdalību.
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