Bioloģijas MA darba plāns 2016./2017. mācību gadam
1.Galvenie uzdevumi mācību gadam:
*Vispusīga un daudzveidīga pedagogu profesionālā pilnveide, pieredzes apmaiņa savstarpējos stundu
vērojumos, atklātās nodarbībās un semināros;
*Atbalsta sniegšana skolotājiem sekmīgai mācību programmas īstenošanai;
*Talantīgāko un spējīgāko skolēnu intereses un zināšanu līmeņa paaugstināšana organizējot ārpusklases
nodarbības- jauno talantu skolu , konkursus, olimpiādi.
2.Pasākumi:
Nr. Tēma
p.k
.
1. Semināri
-Mācību gada
ievadseminārs

Laiks

Vieta

Plānotais rezultāts

Lektori atbildīgais

25.08.

2.vsk.

Iepriekšējā mācību gada rezultātu
analīze, aktualitātes jaunajā mācību
gadā,
gada plāna apspriešana,

A.Skinča,

2.

Seminārs
28.10
-IKT izmantošana
skolēnu
ieinteresēšanai un
kārtējai vērtēšanai

10.vsk

Skolotāju zināšanu un prasmju
pilnveidošana ,lai mācītu
mūsdienīgāk un skolēnam
interesantāk, izmantojot mobilo
telefonu, datoru.

A.Skinča,
G.Kravčuks

3.

Seminārs-atklāta
nodarbība
,,Modelēšanas
metodes
izmantošana
mācot tematu
,,Šūna”
pamatskolā un
vidusskolā

Februāris

5.vsk.

Skolotājas dalīsies pieredzē, kā
mācīt vielu, liekot skolēniem
darboties praktiski, tādejādi veicinot
gan praktiskā darba iemaņas, gan
savstarpējās sadarbības prasmes

I.Krasta, H.Stālberga

4.

Seminārs-atklātā
stunda bioloģijā
8.klasei un
stundas analīze

Marts

Katoļu
p.sk.

Iepazīšanās ar skolotājas pieredzi
skolēnu patstāvīgā darba
organizēšanai un skolēnu intereses
padziļināšanai mācot zooloģijas
kursu.

M.Fromane

5.

Seminārsdiskusija ,,Āra
nodarbību
organizēšana
bioloģijā”

27.04

15.vsk.
,,zaļā
klase”

Mācību gada analīze, pieredzes
apmaiņa par nodarbību organizēšanu
dabā

L.Bezrodina,
A.Skinča

2.

3.

Konsultācija
-Skolotājiem par
skolēnu dalību
pilsētas olimpiādē

Okt.-nov.(pēc
nep.),telefoni
ski vai epastā

-Konsult.skolēnu
sagatavošanai
Valsts biol.olimp.

Janv.(pēc
nep.)

Konsult.vidusskol
u skolotājiem par
CE.

Martsapr.(pēc nep.)

Konkursi
-Konkursi D/z un
tehnoloģijās 10.12.kl
7.-9.kl

10.vsk.

Noskaidrot un precizēt neskaidrības
par gatavošanu pilsētas olimpiādei
un dalību tajā

1.Ģimn. Uzaicinātiem skolēniem uz VBO ir
,12.vsk. iespēja konsultēties ar skolotājiem,
kuriem ir iepriekšējo gadu Valsts
olimpiāžu pieredze(skolēnu dalība)
10.vsk.

26.01.

A.Skinča

A.Juzefoviča,
L.Lepse

Skolotāju konsultēšana par
pētn.darbu sagatavošanu CE u.c

A.Skinča

Skolēnu intereses un zināšanu
padziļināšana, talantu apzināšana

A.Skinča

19.01.
A.Skinča

-Konkurss
,,Cilvēka
organisms”
4.

5.

Spējīgāko skolēnu apzināšana,
ieinteresēšana par bioloģiju un
medicīnu

23.03

Olimpiādes
-Skolu(1.kārta)

9.11

Skolās

-Pilsētas(2.kārta)

25.11.

10.vsk.

-Valsts

25.-27.01.

Rīga

-Olimpiāde 8.kl.

11.04

10.vsk

Analītiskā darbība
-skolas
Līdz 6 .10
olimpiādes darba (elektroniski)
veidošana

-pirmeksāmena
darbs bioloģijā
12.klasei

23.-27.01.

Skolās

Spējīgāko skolēnu apzināšana,
izvirzīšana tālākam posmam

A.Skinča

Skolēnu zināšanu paplašināšana un
padziļināšana, talantīgo skolēnu
apzināšana

Apzināt spējīgos skolēnus bioloģijā,
kurus gatavot 9.kl.olimpiādei

Skolas olimpiādes darba izveide

A.Skinča

Skolēnu labāka sagatavošana CE,
pareiza eksāmena izvēle

A.Skinča

Bioloģijas
skolotāju
ekskursija uz
papes dabas parku

29.09

8.

Lekcijas
vidusskolēniem

Pēc lektoru
iespējāmjanv.,-apr.

10.-12.klašu skolēnu ieinteresēšana
par bioloģiju

A.Skinča

9.

Jauno biologu
skola (9.klasei)

(mēneša pēd
trešdiena)
15.30,
5.vidusskola

Skolēnu zināšanu un prasmju
padziļināšana, ieinteresēšana par
dažādiem ar cilvēka uzbūvi un
fizioloģiju saistītiem jautājumiem

I.Krasta,A.Skinča

Jaunākās informācijas ieguve par
aktualitātēm priekšmeta mācīšanā

A.Skinča

Informācijas ieguve par jaunāko
bioloģijas zinātnē, pasniegšanas
metodikā, sadarbības iespējām ar
citām organizācijām

A.Skinča

6.

10. Dalība pasākumos
Rīgā
*MA vadītāju
seminārs
* BSA
organizētās
lekcijas

14.11.

Iepazīties ar Papes dabas parka
piedāvājumu skolēniem, pilnveidot
zināšanas par aizs.dabas teritorijām

Rīga,
VISC

27.10
Dabas
muzejs

Metodiskās apvienības vadītājs ______Aija Skinča______________________

A.Skinča

