Valsts valodas
metodiskās apvienības darba plāns
2017./2018.m.g.
1. Galvenie uzdevumi mācību gadam:
1. Veicināt skolotāju darba profesionalitāti, kas attīstītu, veidotu skolēnos labvēlīgu
attieksmi pret mācību procesu un valsts valodas apguvi.
2. Motivēt skolotājus organizēt efektīvas un mūsdienīgas mācību stundas, izmantojot
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītības procesā un
realizējot
multidisciplināru pieeju.
3. Turpināt uzlabot mācību procesa kvalitāti un metodiku, paaugstinot centralizēto
eksāmenu vidējo kopvērtējumu latviešu valodas eksāmenā
4. Attīstīt un izkopt lasītprasmi visu vecumposmu skolēniem, izmantojot daudzveidīgas
lasītprasmes veicināšanas stratēģijas.
5. Iesaistīt skolēnus ārpusskolas pasākumos un aktivitātēs, tā veidojot pozitīvu attieksmi
pret apkārtējo pasauli, kultūru.
6. Organizēt metodisko materiālu, kursu un semināru pieredzes apmaiņu, lai pilnveidotu
mācību stundu kvalitāti.
7. Aktualizēt metodiskā darba nepieciešamību, gatavojoties kompetenču pieejai mācību
saturā.
2. Pasākumi:
Tēma
N.p.k
1.

Laiks

Vieta

Plānotais rezultāts

Lektori,
atbildīgais

24. augusts

7.vsk.

Pedagogu
tālākizglītība.

D.Okmane

24.oktobris

8.vsk.

Pedagogu
tālākizglītība.

Semināri
 2016./17. m.g.
izvērtējums, aktualitātes
un plānojums jaunajam
m.g.
 Meistarklase –
Starpdisciplinārā pieeja
un AS nozīme mācību
procesā.
 Mācīšana un mācīšanās
mūsdienīgā skolā
 Atzinumi jaunā standarta
aprobācijā – sadarbībā ar
latviešu valodas MA

5.janvāris

 Pārbaudes
darbi,
to
veidošana - pieredzes
apmaiņas seminārs.

pavasara
brīvdienas

Pedagogu
tālākizglītība.

tiks
precizēts

Pedagogu
pieredzes
apmaiņa;
mūsdienīga
mācību satura
nodrošināšana.

D.Okmane

D.Okmane
N.Dzintars
A.Veckalne

D.Okmane

 Standartizācijas
sanāksme.

maijs

8.vsk.

Pedagogu
tālākizglītība.

Skolotāji
iepazīstināti ar
eksāmenu norises
kārtību, laikiem.
2.

Konsultācija

3.

Konkursi
 Radošā darbnīca –
„Lasīt ir stilīgi.”
 Vispasaules diktāts

D.Okmane

D.Okmane

Individuāli,
pēc
8.vsk. vai
nepiecieša- telefoniski,
mības.
e-pasts

05.09.

Visās
skolās

Lasītprasmes
pilnveide.

D.Okmane
MK vadītāji

07.10.

Liepu

Rakstīšanas
iemaņu pilnveide

D.Okmane
MK vadītāji

02.- 06.10.
2017.

Katrā
skolā

Skolēnu zināšanu
pārbaude.
Rezultātu
apkopošana,
izvērtēšana,
analīze.

Skolu mācību
daļa
MK vadītāji

Darbs ar
talantīgajiem
skolēniem.

D.Okmane

Olimpiādes

4.


Latviešu valoda 7.- 8.
klasei (mazākumtautību skolās)
 Skolās

( skolēniem
tiks
piedāvāts
MA
izstrādāts
darbs)

20.10.2017.

2.vsk.

24.11.2017.
18.01.2018.

Rīgā
Rīgā

 Pilsētā
 Valstī
1.kārta
2.kārta

D.Okmane

 Latviešu valoda 5.- 6. klasei
(mazākumtautību skolās)


Skolā

06.- 10. 11.
2017.

Katrā
skolā
( skolēniem
tiks
piedāvāts
MA
izstrādāts
olimpiādes
darbs)



Pilsētā

07.12.2017.

8.vsk.

Skolu mācību
daļa
MK vadītāji

D.Okmane
I.Rozentāle



Latviešu valoda un
literatūra 10. - 11.klašu
skolēniem
(mazākumtautību skolās)
 Skolās

D.Okmane

05.- 09. 02.
2018.

Skolu mācību
daļa

Katrā
skolā

MK vadītāji

( skolēniem
tiks
piedāvāts
MA
izstrādāts
darbs)

 Pilsētā

 Latviešu valoda 4.klasei
(mazākumtautību skolās)
 Skolās

21.03.2018.

05.03.- 09.
03.2018.

12.vsk.

D.Okmane
L.Dzene

Katrā
skolā

Skolu mācību
daļa
MK vadītāji

( skolēniem
tiks
piedāvāts
MA
izstrādāts
darbs)

11.04.2018.

7.vsk.

 Pirmseksāmena darbs
9.klasei.

07. 03.2018.

Katrā
skolā

 Diagnosticējošais darbs
12.klasei
(mazākumtautību skolās)

15. - 19.01.
2018.

Katrā
skolā

 Pilsētā

5.

D.Okmane
G.Āboliņa

Pirmseksāmenu un
pārbaudes darbi

 Pirmseksāmena
darbs 05. 04.2018.
12.klasei (vienotais darbs
visām pilsētas skolām).

(skolēniem
tiks
piedāvāts
MA
izstrādāts
darbs)

Katrā
skolā

Palīdzēt
skolēniem
sagatavoties
CE.
Pārbaudīt skolēnu
gatavību
eksāmenam.

D.Okmane
Skolu mācību
daļa

D.Okmane
MK vadītāji
Skolu mācību
daļa

Pārbaudīt skolēnu
gatavību
eksāmenam.
Pirmseksāmenu
darbu izveide,
izvērtējums,
analīze, uzdevumu
noteikšana
turpmākajam

N.Dzintars
D.Okmane
Skolu mācību

darbam.

6.

 Diagnosticējošais darbs
latviešu valodā
(mazākumtautību
skolām) 10.klasēs

18.-22.09.
2017.

 Pārbaudes darbs latviešu
valodā
(mazākumtautību
skolām) 10.klasēs

23.-27.04.
2018.

2.vsk.;
7.vsk.;
12.vsk

10.klašu skolēnu D.Okmane
latviešu valodas
prasmju un iemaņu
diagnosticēšana,
rezultātu
salīdzinājums ar
CE un 9.klases
gada atzīmi.
Skolēnu mācību
sasniegumu
izvērtējums

„Ideju tirdziņš”, pieredzes
apkopošana.
 Mācību materiāla
apkopošana, prezentēšana.
 Skolotāju pieredzes
apmaiņa – pārbaudes
darbi, to veidošana.

 MA
vadītāja
pieredze.
 Pieredzes
brauciens.

visa mācību
gada
garumā
līdz
februārim

iegūtā

Oktobris

apmaiņas

Tiks
precizēts

 MK darbības interaktīvā
vietne – MA
aktualitātes un MA
darbu “grozs.”

7.

2.vsk.;
7.vsk.;
12.vsk.

daļa

Katrā
skolā

Pieredzes
apmaiņa.

D.Okmane

Skolotāji dalās
pieredzē –
kvalitatīvu un
mācību standartam
atbilstošu
pārbaudes darbu
veidošana

Skolu MK
vadītāji
D.Okmane

D.Okmane

Rīgā

D.Okmane

visa mācību
gada
garumā

Izveidota digitāla
vietne, kura ir
pieejama visiem
MA dalībniekiem,
turklāt papildināta
pēc noslodzes un
pieprasījuma

Analītiskā darbība
 5. - 6. klašu skolotāju
aktīva sanāksme par
pilsētas
olimpiādes
organizēšanu un darba
izveidi.
 9.,12. klašu skolotāju
seminārs – gatavošanās
CE, pirmseksāmena
darba izveide.

12. oktobris

decembris

8.vsk.

8.vsk.

Darba mērķis,
uzdevumu
veidošana.
Izstrādāt saturu,
vērtēšanas
kritērijus, izanalizēt
rezultātus,
noteikt uzdevumus
turpmākajam
darbam.

D.Okmane

D.Okmane

D.Okmane
 Vidusskolas
skolotāju
aktīva sanāksme par
10. - 11. klases olimpiādes
organizēšanas kārtību un
darba izveidi.
 Sākumskolas
skolotāju
aktīva sanāksme par
4.klases
olimpiādes
organizēšanas kārtību un
darba izveidi.
8.

Tālākizglītības kursi.
Pēc VISC piedāvātajām
programmām

janvāris

8.vsk.

februāris

8.vsk.

Darba mērķis,
uzdevumu
veidošana

D.Okmane

Visa māc.g.
garumā

Tālākizglītības
īstenošanas
iespējas.

Visi skolotāji

Metodiskās apvienības vadītāja Dace Okmane

