Bilingvālās izglītības
metodiskās apvienības darba plāns
2016./2017.m.g.
Galvenie uzdevumi mācību gadam:
 Produktīvas un radošas mācīšanas un mācīšanās veicināšana;
 Skolotāju motivēšana plānot mūsdienīgas mācību stundas, pielietojot dažādas
mācību metodes un izmantojot tehnoloģijas, īstenojot bilingvālās izglītības attīstību;
 Skolotāju profesionalitātes attīstīšana, kas skolēnos veicinātu pozitīvu attieksmi pret
valsts valodas apguvi un mācību procesu kopumā;
 Metodiskā materiāla apkopošana, dalīšanās pieredzē, kas uzlabotu mācību
procesu un skolotāju profesionalitāti;
 Skolēnu iesaistīšana dažādās ārpusskolas aktivitātēs, kas palīdzētu apgūt valsts
valodu un iepazīt dažādas kultūras vidi;
 Pedagogu rosināšana radošai darbībai un viņu motivēšana tālākizglītībai.

N.p.k. Tēma
1.

Semināri:
 Jaunākās
tendences
mācību procesa
efektivitātes
paaugstināšanā.
Iepazīšanās ar
normatīvajiem
dokumentiem,
mācību
gada plānošana.

Laiks

Vieta

13.09.16.
pl.15.30

LIP

Plānotais
rezultāts
Zināšanu
pilnveidošana,
pieredzes
apmaiņa.

Atbildīgais,
lektori
L.Šilova



23.11.16.
Valsts valodas
apguves un
bilingvālās
izglītības
īstenošanas izpēte
un ieteikumi
mazākumtautību
skolās (atklātā
stunda).

12.vsk.

L.Šilova
S.Garadiska



Mācību priekšmetu Janvāris
mijiedarbība
un
tēmu
pēctecības
principa
nodrošinājums
bilingvālajā mācību
procesā (atklātā
stunda).

2.vsk.

L.Šilova
I.Oše



Februāris
Bilingvālās
izglītības
īstenošanas
kvalitāte un resursu
atbilstība
licencētajām
izglītības
programmām
(atklātā stunda).

7.vsk.

L.Šilova
O.Ņefjodočkina



Neformālo metožu Marts
izmantojums
īstenojot bilingvālo
izglītību. Radoša
pieeja mācību
procesā.

3.psk.

L.Šilova
I.Rudzīte

2.

Radošā darbība:
bloga izveidošana
un materiālu
sistematizēšana
tajā.

3.

Konkursi:
 “Zvaigznes dienā
Pareizticīgo
Ziemassvētki”
(5.klases)


Visu
mācību
gadu

Katrā skolā

10.01.17.

Katrā skolā Kultūras īpatnību
Prezentāciju apzināšana.
vieta
tiks
precizēta

Aprīlis
“Man tuvais
………………….
(mācību
priekšmets)”.
Skolēnu veidotais
pieredzes materiāls
“Ko
es
varu
piedāvāt
skolotājam?”

Pieredzes
materiāla
izmantošanas
iespēja katram
skolotājam.

L.Šilova

Katrā skolā Radošuma
un L.Šilova
Prezentāciju rakstīšanas
vieta
tiks principu izkopšana
precizēta

4.

Diagnosticējošais
Februāris
darbs:
13.-16.
“Integrēts vēstures un
sociālo zinību
diagnosticējošais
darbs 8.klasēs”.

5.

Analītiskā darbība:
Maijs
8.vsk.
Mācību gadā
semināru, konkursu,
paveiktā
atklāto
stundu,
izvērtējums,
diagnosticējošā
ieteikumi.
darba,
valodas
apguves izvērtējums.
Tālākizglītības kursi
Tiks precizētas atkarībā no LVA piedāvājuma
Konsultācijas
Pa telefonu: 26460008
e-pasts: bilingvala@liepaja.edu.lv

6.
7.

L.Šilova

Katrā skolā

Skolēnu valodas L.Šilova
prasmju
un MK vadītāji
zināšanu
diagnostika
un
izvērtēšana.

Bilingvālās izglītības metodiskā apvienības vadītāja Līga Šilova

L.Šilova
I.Rozentāle

