PIELIKUMS Nr.1

Metodiskās apvienības darba plāns 2015./2016. mācību gadam
Latviešu valodas un literatūras skolotāju MA
1.Galvenie uzdevumi mācību gadam
Pilnveidot un uzlabot darbu ar talantīgajiem skolēniem, nodrošinot iespējas piedalīties konkursos un
olimpiādēs; sniegt metodisko atbalstu; turpināt uzlabot mācību kvalitāti.
Turpināt sadarbību ar VISC, LVLSA, LVA, LiepU, Liepājas CZB un citām institūcijām, kas var sniegt metodisku
atbalstu skolotājiem.
2.Pasākumi:
Nr.p.k. Tēma
1.
Semināri
-problēmsemināri
-semināri-praktikumi
-lekcijas

1.

2.
3.

4.
5.

6.

2.
Konsultācija
3. Konkursi

4. Olimpiādes

Laiks

Vieta

Jaunumi no VISC; Anitas
Skalbergas lekcija
„Literatūras mācīšana un
mācīšanās”.

28. oktobris
plkst. 11.00

LV1.Ģ
(telpa tiks
precizēta)

Pirmseksāmena darba
satura apspriešana 9. klasei
Pirmseksāmena darba
satura apspriešana 12.
klasei
Informācija par jaunumiem
valsts pārbaudes darbos
Semināri par dažādiem
mācīšanas metodikas
jautājumiem (atklātās
stundas, diskusijas)
Lasītprasmes

17. febr. plkst.
16.00

LV1.Ģ 18.
kab.

16. marts plkst.
15.35
Marts (datums
tiks precizēts)
Novembris,
aprīlis

LV1.Ģ 18.
kab.

Plānotais
rezultāts

Lektori atbildīgais

Normunds Dzintars

Draudzīgā
aicinājuma Liepājas 5. vsk.
pamatskolas skolotāji.
LV1. Ģ skolotāji
Normunds Dzintars

Laiks un
kārtība tiks
precizēta

Semināru/kursu laiki, kas notiks
sadarbībā ar LVA vai citām
organizācijām, tiks precizēti
Visu mācību gadu pēc vienošanās e-vidē; telefoniski; klātienē pēc vienošanās
Vispasaules diktāts
Tulkošanas konkurss

3. oktobris
20. novembris

LiepU
LV1.Ģ

Publiskā runa 8.–12. klasei
Valodu krāsainā pasaule
(pilsētas skolu 6. klasei)
Skolas olimpiāde:
8.– 9. kl., 11. – 12. kl.

19. februāris.
22. marts

LV1.Ģ
Tiks precizēta
vieta

decembra 2. ned.

Katra skola

Katras skolas MK

5. – 7. kl.; 10. klase skola

marta 2. ned.

Katra skola

Pilsētas komisija

5. – 7. kl.; 10. kl. pilsēta

11. aprīlis
plkst. 10.00

10. vsk.

Pilsētas komisija

Pilsētas olimpiāde:

2016. gada 1.

10.

8. – 9. kl.

februāris

vidusskola

11. – 12. kl.

2016. gada 18.
janvāris

DALP 5. vsk.

Valsts olimpiādes:
8. – 9. kl.

2016. gada 4. aprīlis

11. – 12. kl.

2016. gada 4. marts

Tiks precizēts

LU
5. Analītiskā darbība
-pārbaudes darbu izpilde,
rezultātu analīze

-pilsētas, valsts olimpiādes
rezultātu analīze
skolēnu zināšanu līmenis valsts
pārbaudes darbos

Pirmseksāmenu pārbaudes
darbu
veidošana, vērtēšanas
kritēriju izstrādāšana

Skolas olimpiādes
darbu veidošana
abiem posmiem 5.–7. klasei;
10. klasei
6. Labākās pieredzes
izzināšana, apkopošana

9. klasei Draudzīgā
aicinājuma Liepājas 5. vsk.
pamatskolas skolotāji.

7.03. –11.03.

12. klasei Liepājas Valsts 1.
ģimnāzija

4.04.–8.04.

Darbs par dažādiem
interpunkcijas, ortogrāfijas un
teksta valodas analīzes
jautājumiem 12. klasei

18.–22.01.

Skolas un pilsētas latviešu
valodas un literatūras
olimpiāde 5.–7.; 10. klasei

Abu posmu darbu
izveide līdz februāra
1. nedēļai (tikšanās
darba grupās tiks
precizēta)

Pēc iespējām tiks organizēts (sk.
1. punktu par metodiskajiem
semināriem)

dalīšanās pieredzē
-apaļais galds
tklāto nodarbību organizēšana
7. Tālākizglītības kursi Tiks precizētas atkarībā no LVA
Tēmas piedāvājuma
Par braucieniem uz teātri un pieredzes apmaiņām tiks ziņots papildus.
Jauno filologu nodarbību saraksts tiks ievietots katra mēneša plāna papildinājumos.
Metodiskās apvienības vadītājs Normunds Dzintars

Iesniegt mēnesi
pirms darba
rakstīšanas
Tikšanās darba
grupās.

Iesniegt mēnesi
pirms darba
rakstīšanas
Tikšanās darba
grupās.

Draudzīgā
aicinājuma
Liepājas 5. vsk.
pamatskolas
skolotāji.
12. klasei Liepājas
Valsts 1. ģimnāzija

