Dabaszinību 5.-6.klašu skolotāju MA darba plāns
1.Galvenie uzdevumi mācību gadam.








rosināt pedagogus radošai darbībai un motivēt viņus tālākizglītībai;
pilnveidot darbu ar spējīgiem un talantīgiem skolēniem konkursos;
uzlabot mācību procesa kvalitāti izmantojot ITK;
atbalstīt jaunos pedagogus mācību procesa kvalitātes uzlabošanā;
veicināt skolotāju pieredzes apmaiņu;
aktualizēt savstarpējo dalīšanos pieredzē ar rajona skolotājiem;
aktīvi piedalīties valsts un pilsētas rīkotajos konkursos un aktivitātēs.

2.Pasākumi:
Nr.p.k. Tēma

Laiks

Vieta

1.

22.08.2016.

Liepājas
Liepājas pilsētas
Centra
skolu un rajonu skolu 5.-6. klašu
sākumskola dabaszinību
skolotāju darba
sanāksme – DZMA
darba plāna
izveide; aktualitātes jaunajā
2016./2017.
māc.
gadā;
galvenās prioritātes mācību
procesā 2016./2017.m.g.

14.09.2016.

Liepājas
Dabaszinību MA seminārsCentra
praktikums 5.-6.klašu
sākumskola dabaszinību skolotājiem” ITK
izmantošana mācību procesā”
(aplikācijs QR Code
izmantošana)

Semināri
-problēmsemināri
-semināri
-praktikumi
-lekcijas

05.10.2016.

15.02.2017.

Plānotais rezultāts

Dabaszinību MA seminārs
Liepājas
5.-6.klašu dabaszinību
Centra
skolotājiem. Āra pasākuma
sākumskola „Dabas pētnieku izaicinājums”
izveidošana. Materiālu
apkopojums.

Liepājas
Centra

Dabaszinību MA seminārs –
atklātā stunda 7.vsk. 5.-6.klašu

Lektori
atbildīgais
I.Bite

I. Bite

I.Bite, I.Stola,
M.Fromane

I.Bite,
L.Luščika

sākumskola dabaszinību skolotājiem.

22.03.2017.

2.

3.

4.

Konsultācija

Radošā darbnīca

Konkursi

Liepājas
Dabaszinību MA seminārs Centra
praktikums 5.-6.klašu
sākumskola dabaszinību skolotājiem.

I.Bite

Visu mācību
gadu

E – vide
Telefoniski

Aktuālu informāciju aprite un
jautājumu risināšana.

I.Bite,
5.-6.klašu
dabaszinību
skolotāji

.
Visu mācību
gadu

E – vide

Dabaszinību materiālu
sistamatizēšana izveidotajā
blogā
( liepajadaba.blogspot.com )

I.Bite
5.-6.klašu
dabaszinību
skolotāji

Līdz
oktobrim

E – vide,
sanāksme

27.01.2017.

17.10.2016.

Visu mācību
gadu

I.Bite, Ina
Stola,
M.Fromane

Kritēriju, nolikuma un
pasākuma izstrāde āra
pasākumam „Dabas pētnieku
izaicinājums”
Liepājas
Festivāls 5.-6.klašu skolēniem Dabaszinību
„Skolēni eksperimentē”.
MA
Centra
vadītāji, I.Bite,
sākumskola
5.-6.klašu
dabaszinību
skolotāji

Liepājas
parks

Skolās

Āra pasākums „Dabas pētnieku
izaicinājums”

Aktīvi iesaistīties pilsētas un
valsts rīkotajos konkursos,
akcijās.

Dabaszinību
MA
vadītāji, I.Bite,
5.-6.klašu
dabaszinību
skolotāji

Dabaszinību
MA
vadītāji, I.Bite,
5.-6.klašu
dabaszinību

skolotāji

5.
6.

7.

Olimpiādes
Analītiskā darbība 07.03.2017.
-pārbaudes darbu
veidošana,
vērtēšanas
kritēriju
izstrādāšana
-pārbaudes darbu
izpilde, rezultātu
analīze
-skolas
olimpiādes darbu
veidošana
-pilsētas, valsts
olimpiādes
rezultātu analīze
-skolēnu zināšanu
līmenis
valsts
pārbaudes darbos
Labākās
.
pieredzes
izzināšana,
apkopošana
-ideju
tirdziņš,
dalīšanās
pieredzē
-apaļais galds
-atklāto
nodarbību
organizēšana

Metodiskās apvienības vadītājs - Indra Bite

Skolās

Valsts diagnosticējošais darbs
dabaszinībās 6. klasēm.

I.Bite, Liepājas
pilsētu un
rajonu skolu
direktoru
vietnieki
mācību darbā,
6.klašu
dabaszinību
skolotāji

Pieredzes apmaiņas brauciens I.Bite
pavasarī tiek plānots.
5.-6.klašu
dabaszinību
skolotāji

