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Pedagogu profesionālās pilnveides 10 stundu A programma. 

Programmas nosaukums: Profesionālo mācību priekšmetu pasniegšanas metodika 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolā, darba uzdevumu 

vērtēšanas kritēriji, un mācību priekšmetu programmu izveides pamata nostādnes. 

Mērķauditorija: Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogi;  vizuālās mākslas 

un mājturības skolotāji, citi interesenti ar pamata priekšzināšanām. 

Kursa mērķis: Sniegt zināšanas mācību priekšmetu programmu sastādīšanā, 

iedziļinoties katra Profesionālās ievirzes mācību priekšmeta saturā. Sniegt priekšstatu 

par mācību procesa etapiem, darbu vērtēšanas kritērijiem un prasībām. 

Kursa uzdevumi:  

 veidot profesionālās ievirzes mācību priekšmetu programmas  zīmēšanā, 

gleznošanā, kompozīcijā un darbā materiālā, 

 sniegt zināšanas par mācību priekšmetu uzdevumiem un to vērtēšanas 

kritērijiem,  

 sniegt priekšstatu par mācību priekšmetu sasaisti un uzdevumu prasību 

atbilstību audzēkņu vecumposmam. 

Īss kursa apraksts. 

Kurss ir paredzēts Profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā 

māksla” pedagogu sagatavošanai darbam atsevišķu mācību priekšmetu pasniegšanai. 

Mācību priekšmetu programmu izveidošanai atbilstoši vecumposmam un vērtēšanas 

kritēriju izvērtēšanai. Tiek aplūkoti audzēkņu darbi, to izpildes tehnikas, darbu  

sagatavošanas prasības un sniegts priekšstats par mācību priekšmetu sasaisti. 
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Kursa sadalījums pa tematiem: 

N.p.k. 
Temats 

Paredzētais 

stundu skaits 

1.  Profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā 

māksla” mācību priekšmeta - Zīmēšana uzdevumu apskats,  

tēmu secība, prasības un vērtēšanas kritēriji. 
Tēmas lektors Agrita Mazure 

2 

2.  Profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā 

māksla” mācību priekšmeta - Gleznošana uzdevumu apskats, 

tēmu secība, prasības un vērtēšanas kritēriji. 
Tēmas lektors Ella Maslovska 

2 

3.  Profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā 

māksla” mācību priekšmeta – Darbs materiālā uzdevumu 

apskats, tēmu secība, prasības un vērtēšanas kritēriji. 
Tēmas lektors Natālija Losāne 

2 

4.  Profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā 

māksla” mācību priekšmeta – Darbs materiālā uzdevumu 

apskats, tēmu secība, prasības un vērtēšanas kritēriji. 

Tēmas lektors Anita Andrejeva 

2 

5.  Mācību priekšmetu programmu izveidošana atbilstoši 

vecumposmam un vērtēšanas kritēriju izvērtēšana. Mācību 

priekšmetu sasaiste. 
Tēmas lektors Kristīne Binduka 

2 

 

 

 

 

Programmu izstrādāja: Mg.paed. Kristīne Binduka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


