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Skola Skola ““ApdApdāāvinvināātie btie bēērnirni””



Skolas Skolas ““ApdApdāāvinvināātie btie bēērnirni”” mmēērrķķii

 OptimOptimāālu apstlu apstāākkļļu radu radīīššana talantana talantīīgo go 
bbēērnu atbalstam, mrnu atbalstam, māāccīīššanai,  attanai,  attīīststīībai.bai.

 TalantTalantīīgo licejistu potencigo licejistu potenciāālo splo spēēju ju 
realizrealizēēššana.ana.



DARBDARBĪĪBAS VIRZIENIBAS VIRZIENI

 AttAttīīstostoššaisais

 PedagoPedagoģģiskaisiskais

 DiagnosticDiagnosticēējojoššaisais

 KoordinKoordinēējojoššaisais

 InformatInformatīīvaisvais

 StimulStimulēējojoššaisais



ATTATTĪĪSTOSTOŠŠAIS VIRZIENSAIS VIRZIENS

Vides radVides radīīššana talantana talantīīgo bgo bēērnu attrnu attīīststīībai: bai: 

 mmūūsdiensdienīīgu tehnologu tehnoloģģiju ievieiju ievieššana mana māāccīību bu 
procesprocesāā;;

 iespiespēēja piedalja piedalīīties daties dažāžādu ldu līīmemeņņu konkursos un u konkursos un 
olimpiolimpiāāddēēs;s;

 nodarbnodarbīību apmeklbu apmeklēēššana skolana skolāā ““ApdApdāāvinvināātie tie 
bbēērnirni”” un papildus nodarbun papildus nodarbīību bu āārpus liceja.rpus liceja.



PEDAGOPEDAGOĢĢISKAIS VIRZIENSISKAIS VIRZIENS

 TTāāllāākizglkizglīīttīības kursu apmeklbas kursu apmeklēēššana. ana. 

 PiedalPiedalīīššananāās konferencs konferencēēs un semins un semināāros. ros. 

 MMūūsdiensdienīīgu pedagogu pedagoģģiskoisko tehnolotehnoloģģiju iju 
apgapgūūššana.ana.



DIAGNOSTCDIAGNOSTCĒĒJOJOŠŠAIS VIRZIENSAIS VIRZIENS

 SkolSkolēēnu novnu novēēroroššana mana māāccīību stundu laikbu stundu laikāā..

 TalantTalantīīgo bgo bēērnu noteikrnu noteikššana  pana  pēēc konkursu c konkursu 
un priekun priekššmetu olimpimetu olimpiāžāžu rezultu rezultāātiem.tiem.



KOORDINKOORDINĒĒJOJOŠŠAIS VIRZIENSAIS VIRZIENS

 Skola Skola ““ApdApdāāvinvināātie btie bēērnirni””::
-- mmāāccīību plbu plāānsns
-- stundu sarakstsstundu saraksts
-- nodarbnodarbīību programmasbu programmas
-- skolas priekskolas priekššmetu olimpimetu olimpiāžāžu grafiksu grafiks

 Datu bDatu bāāzeze

 RezultRezultāātu analtu analīīzeze



INFORMATINFORMATĪĪVAIS  VIRZIENSVAIS  VIRZIENS

 InformatInformatīīvais stendsvais stends

 Liceja mLiceja māājas lapajas lapa

 PedagoPedagoģģiskiskāā kolektkolektīīva va 
un MK sanun MK sanāāksmesksmes

 Skolas avSkolas avīīze ze ««PaPašši par i par 
sevisevi»» un citas avun citas avīīzeszes

 BibliotBibliotēēkas fondskas fonds

 InternetsInternets

 SkolSkolēēnu zinnu zināātniski tniski 
ppēētnieciskie darbitnieciskie darbi



STIMULSTIMULĒĒJOJOŠŠAIS  VIRZIENSAIS  VIRZIENS

 PublikPublikāācijas skolas avcijas skolas avīīzzēē
««PaPašši par sevii par sevi»» un citun citāās s 
avavīīzzēēss

 InformatInformatīīvais stends un vais stends un 
liceja mliceja māājas lapajas lapa

 SkolSkolēēnu darbu izstnu darbu izstāādesdes

 Valsts olimpiValsts olimpiāžāžu u 
uzvaruzvarēēttāāju tikju tikššananāās ar s ar 
skolas direktoriskolas direktori

 Skolas ZPD konferenceSkolas ZPD konference

 Konkursu un olimpiKonkursu un olimpiāžāžu u 
uzvaruzvarēēttāāju ju -- skolskolēēnu un nu un 
skolotskolotāāju sveikju sveikššana. ana. 
PrPrēēmiju piemiju pieššķķirirššanaana

 PasPasāākums kums ““Gada Gada licejistslicejists””
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PilsPilsēētas un novada olimpitas un novada olimpiāžāžu u 
rezultrezultāātiti

2014.2014.--2020115. 5. m.gm.g..

Citas pilsētas skolas
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Valsts olimpiValsts olimpiāžāžu un ZPD konkursa u un ZPD konkursa 
rezultrezultāātiti

2014.2014.--2020115. 5. m.gm.g..

Citas pilsētas skolas



Ata Ata KronvaldaKronvalda fondafonda balvabalva
2012014.4.--2012015.5. m.gm.g..

22.vieta.vieta

ppēēc valsts olimpic valsts olimpiāžāžu un u un 
ZPD rezultZPD rezultāātiemtiem



Starptautisko olimpiStarptautisko olimpiāžāžu rezultu rezultāātiti
2011.2011.--2015.g.2015.g.

-- StarptautiskStarptautiskāās komandu sacenss komandu sacensīības bas ––
matemmatemāātikas olimpitikas olimpiāāde de ““Baltijas ceBaltijas ceļļšš 20112011”” ––
2.vieta2.vieta

-- Baltijas informBaltijas informāātikas olimpitikas olimpiāāde de –– 3.vieta3.vieta

-- fizikas olimpifizikas olimpiāāde (Dde (Dāānija) nija) –– 3.vieta3.vieta

-- fizikas olimpifizikas olimpiāāde (Kazahstde (Kazahstāāna) na) –– 3.vieta3.vieta

-- dabaszindabaszinīībubu olimpiolimpiāāde (Griede (Grieķķija) ija) -- 3.vieta3.vieta



Starptautisko olimpiStarptautisko olimpiāžāžu rezultu rezultāātiti
2011.2011.--2015.g.2015.g.

-- biolobioloģģijas olimpiijas olimpiāāde (Indonde (Indonēēzija) zija) –– daldalīībaba

-- krievu valodas un kultkrievu valodas un kultūūras olimpiras olimpiāāde de 
(Krievija) (Krievija) –– 1. un 3.vieta1. un 3.vieta

-- krievu valodas olimpikrievu valodas olimpiāāde (Krievija) de (Krievija) –– 1.vieta1.vieta

-- krievu valodas olimpikrievu valodas olimpiāāde (Krievija) de (Krievija) –– 1.vieta1.vieta

-- NVS un Baltijas valstu krievu valodas NVS un Baltijas valstu krievu valodas 
olimpiolimpiāāde (Krievija) de (Krievija) –– 3.vieta3.vieta
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