
D A C V Ģ
DRAUDZĪGĀ   AICINĀJUMA   CĒSU   VALSTS   
ĢIMNĀZIJA



prioritātes,
2018./2019. māc. g.

ieguvumi,
uzsākot 2019./2020. māc. g.



ERAF  projekta «Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu 
modernizācija»

ieguvumi
1.stāvā: iekārtots un aprīkots 
metodiskais centrs, kabineti, bibliotēka, 
palīgtelpas

kabineti aprīkoti ar informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijām



ERAF  projekta «Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu 
modernizācija»

ieguvumi
Izbūvēts stadions ar skrejceļiem, tāllēkšanas un lodes 
grūšanas sektoru, pludmales volejbola laukumiem un 
multifunkcionālu komandu spēļu laukumu un palīgēku.



ERAF  projekta «Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu 
modernizācija»

ieguvumi
Procesā: izsludināts 2.mēbeļu iepirkuma konkurss 
nerenovētās ēkas daļas kabinetiem



ERAF  projekta «Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu 
modernizācija»

ieguvumi
p

a
p

ild
u

sKosmētiski izremontētas 
divas kāpņu telpas

Noflīzēta 1.stāva centrālā 
gaiteņa grīda

Iepirktas iekārtas stadiona 
multifunkcionālā laukuma 

aprīkošanai



jauna mācību
procesa 
organizācija

ieviesta 
kabinetu 
sistēma

mācību process 
organizēts pēc 

bloka/pāru 
stundu principa



mācīšanās 
citam no 
citam 
sadarbojoties



savstarpēja stundu 
vērošana un 
vērtēšana

sadarbības sarunas 
par izglītības kopumā 
un klašu grupu 
aktivitātēm



sadarbība mācību 
satura apgūšanā 
stundā



citādi organizēta 
mācību diena



citādi organizēta 
mācību diena



DACVĢ30
2019./2020. mācību gads –
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas atjaunotnes 
30.gads



turpinām
mācīties citam un no cita sadarbojoties un iedziļinoties 
savā profesionālajā darbībā:

pētot un vērtējot savu 
praksi

savstarpēji daloties 
pieredzē

vērojot un vērtējot 
mācību stundas un 

pasākumus

stiprinot 
starppriekšmetu saikni 

sadarbojoties



vērtēšana
Biedrības VITAE lektore LAURA MIĶELSONE

27/12/2018

te
o

rija
Formatīvā vērtēšana 
lietpratības kontekstā



vērtēšana
Skola 2030 eksperti: PĀVELS PESTOVS, 
JĀNIS VILCIŅŠ, INESE LĀČAUNIECE, 
pedagoģe INESE AIDE22/10/2019

te
o

rija
Kompetencēs balstīta izglītība –
vērtēšana, mācību saturs, metodika



vērtēšana
DACVĢ pedagoģiskās padomes sēde

19/03/2020

la
b

ā
 p

ra
k
s
e

Formatīvās vērtēšanas 
metodes un atgriezeniskās 
saites sniegšanas iespējas, 
izmantojot IKT iespējas –
labās prakses piemēri



mācību satura plānošana vispārējās 
vidējās izglītības apguvei
piedāvātie izvēles grozi

apspriešana mācību 
priekšmetu jomu 

pedagogu sadarbības 
grupās

modelēšana visos 
līmeņos: pedagogi/
izglītojamie/ vecāki

metodiskā padome, 
pedagoģiskā padome



P A L D I E S !


