
Prasības metodisko izstrādņu veidošanai 
 

Metodisko izstrādņu tematika: 

 Inovatīvas darba formas un metodes mācību priekšmeta apguvē; 

 Jaunāko tehnoloģiju pielietojums mācību priekšmeta apguvē; 

 Nozares aktualitāšu ieviešana mācību priekšmeta apguvē; 

 Audzināšanas darbs: iespējas un risinājumi; 

 Testi un kontroldarbi izglītojamo zināšanu pārbaudē u.c. 

 

Prasības metodisko izstrādņu veidošanai: 
 

 Metodisko materiālu (izstrādni) sagatavo datorsalikumā (MS Office Word, MS Office 

Power Point vai Video). 

 Tekstu raksta uz A4 (210x297) formāta lapām, datorsalikumā, lietojot Times New 

Roman fontu, 1,5 starprindu intervālu, ar 20 mm atkāpēm no lapas augšas, apakšas un 

labās malas, un 35 mm no kreisās malas. Burtu lielums tekstā 12 pt, virsrakstos - 14 pt.  

 Materiāla (izstrādnes) tekstam jābūt valsts valodā (izņēmums ir svešvalodu mācību 

priekšmetu pedagogu darbi). 

 Metodiskā materiāla (izstrādnes) obligāta sastāvdaļa ir anotācija, kurā ir īss darba 

saturs, norādot materiāla adresātu, darba mērķi, uzdevumus, praktisko pielietojumu, 

paredzamos rezultātus vai iegūto rezultātu īsu izvērtējumu. Anotācija nedrīkst 

pārsniegt vienu lappusi.  

 Metodiskais materiāls (izstrādne) tiek veidots pēc sekojošas struktūras:  

◦ titullapa, paraugu skatīt 1.pielikumā; 

◦ anotācija, paraugu skatīt 2.pielikumā; 

◦ satura rādītājs, paraugu skatīt 3.pielikumā; 

◦ ievads; 

◦ metodiskā materiāla (izstrādnes) pamatteksts (nodaļas, apakšnodaļas). Metodiskā 

materiāla pamattekstu autors veido pēc saviem ieskatiem, atbilstoši tēmai; 

◦ secinājumi, tiek veidoti īsi, pa punktiem; 

◦ izmantotās literatūras saraksts, paraugu un prasības skatīt 4.pielikumā; 

◦ pielikumi, kas tiek numurēti atbilstoši saturam. 

 

 Veidojot metodisko materiālu (izstrādni) MS Office Power Point programmā tiek 

ievērota sekojoša struktūra: 

◦ titulslaids; 

◦ 1 slaids - anotācija; 

◦ 2 slaids, norādīts darba saturs; 

◦ sākot ar 3 slaidu u.t.t. metodiskā materiāla (izstrādnes) izklāsts pa satura punktiem; 

◦ secinājumi; 

◦ slaids ar izmantotās literatūras sarakstu. 

 

 Lai precīzāk varētu uztvert darba saturu, metodiskā materiāla (izstrādnes) 

noformējumā ievēro: 

◦ lappušu automātisku numerāciju labajā pusē apakšā.  

◦ attēlu, tabulu, pielikumu numerāciju un nosaukumus, atsauces tekstā vai 

skaidrojumus tiem (katrai grupai - attēliem, tabulām, pielikumiem ir atsevišķa 



numerācija);   

◦ vienotu vizuālo kopskatu. 

 

 

 

 

 

Prasības metodisko izstrādņu noformēšanai: 
 

Darbus noformē saskaņā ar ieteikumiem metodisko materiālu izstrādei un noformēšanai. 

Darbiem jāpievieno metodiskās izstrādnes darba saturs CD formātā. 

 

Darbu iesniegšana un vērtēšana: 

 

N.p.k. Plānotie pasākumi Laiks Piezīmes  

1. Metodisko izstrādņu tēmas izvēle un 

apstiprināšana MK.  

2020.g. janvāris Apspriešana MK 

2. Metodisko izstrādņu satura 

izstrādāšana. 

2020.g. februāris Apspriešana MK 

3. Metodisko izstrādņu iesniegšana 

vērtēšanai MK. 

Līdz 2020.g. aprīlis Darbus vērtē MK sēdē 

un atlasa labākos 

iesniegšanai darbu 

skatei, vērtējumu 

iesniedz MK vadītājs  

4. Metodisko izstrādņu skate - fināls Līdz 2020.g. 31.maijs Darbus vērtē 

Metodisko izstrādņu 

vērtēšanas komisija 

 

 

Darbu vērtēšana notiek divās kārtās: pirmajā kārtā darbus vērtē MK sēdē, tālāk MK vadītāji 

izvirza labākās izstrādnes uz otro kārtu - noslēguma darbu skati, kur darbus vērtē Metodisko 

izstrādņu vērtēšanas komisija sekojošā sastāvā:  

Direktores vietniece izglītības jomā, 

Mācību nodaļas vadītāja, 

 Informācijas un metodiskā centra vadītāja,  

 Izglītības metodiķi 

 

Darbus vērtē vadoties pēc izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.pielikums (Titullapa) 
Daugavpils Būvniecības tehnikums  

 

 

Mācību priekšmets:  

Nosaukums 

 

 

Specialitāte: 

Nosaukums 

... kurss 
 

Nosaukums 

Metodiskā izstrādne 

 

 

 

 

 

Pedagogs: Vārds Uzvārds 

 

 

 

 

 

 



Daugavpils 

2020 

 

 

2.pielikums (Anotācija) 

ANOTĀCIJA  
VĀRDS UZVĀRDS 

METODISKĀS IZSTRĀDNES NOSAUKUMS 

Mērķis: 

Uzdevumi: 

Mērķauditorija (programmas nosaukums, kurss): 

Metodiskās izstrādnes praktiskais pielietojums: 

Uzskates un citi mācību līdzekļi: 

Metodiskās izstrādnes aktualitāte/novitāte: 

 

3.pielikums (Satura radītājs) 

SATURS  
 

IEVADS………………………………………………………………………..3  

1. NODAĻAS 

NOSAUKUMS…………………………………........................……………...4 

1.1. Apakšnodaļas nosakums…………………………………………………..4 

1.2. Apakšnodaļas nosakums…………………………………………………..6 

2. NODAĻAS 

NOSAUKUMS…………………………………………….......................…...8 

SECINĀJUMI………………………………………………………………..10 

LITERATŪRAS SARAKSTS………………………………………………..11 

PIELIKUMI 

 

4.pielikums (Literatūras saraksts) 

LITERATŪRAS SARAKSTS 

Literatūras avotus kārto pēc latīņu alfabēta, tad – pēc kiriliskā alfabēta un sarakstu 

noslēdz elektroniskie resursi. 

Āboltina, B. Matemātika 10. kl. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 

Purēns, V. Latvijas un pasaules vēsture. 1. sēj. Rīga: RaKa, 2015. 

Яйленко, Е. Мастера и шедевры эпохи барокко. Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2015. 
Ja grāmata ir izdota autora redakcijā, tad to noformē sekojoši: 

Breslava, G. red. Psiholoģijas vārdnīca. Rīga: Mācību grāmata, 1999. 



Elektroniskie resursi: 

http://www.lcb.lv/ 

http://dbt.lv/  

 

6.pielikums. (Stundas metodiskais apraksts) 

 

Stundas tēma: “NOSAUKUMS…………..” 
 

Mērķis   

Uzdevumi   

Mērķauditorija 

(programmas nosaukums, 

kurss) 

 

Stundas tips  

Metodes un darba formas  

Stundas paredzamie 

rezultāti 

 

Uzskates un citi mācību 

līdzekļi 

 

Stundai nepieciešamās 

literatūras saraksts  

 

Stundas gaita 

Stundas 

posms 

Aktivitāte/mācību situācija 
Laiks 

(min.) 

Nepiecieša

mie 

resursi 
Skolotāja darbība 

Skolēnu 

darbība 

Metodes/ 

darba formas 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Stundas pašvērtējums 

Iegūtie rezultāti un 

atgriezeniskā saite 

 

Izmantoto metožu efektivitāte  

Stundas norises un izstrādāto 

materiālu pilnveides 

nepieciešamība un iespējas 

 

Veiktie vērojumi  

Ieteikumi līdzīgu stundu 

veidotājiem un īstenotājiem 

 

 

http://www.lcb.lv/

