Bioloģijas MA darba plāns 2017./2018. mācību gadam
1.Galvenie uzdevumi mācību gadam: Atbalsta sniegšana skolotājiem sekmīgai mācību programmas
īstenošanai;
* Pedagogu izglītošanās, prasmju attīstība, lai mainītu pieeju mācību procesam- no frontālā procesa uz
savstarpēju sadarbību un plašāku darba analīzi.
*Talantīgāko un spējīgāko skolēnu intereses un zināšanu līmeņa paaugstināšana organizējot ārpusklases
nodarbības- jauno biologu skolu , konkursus, olimpiādi.
2.Pasākumi:
Nr. Tēma
p.k
.
1. Semināri
-Mācību gada
ievadseminārs

Seminārs
-Skolēnu
pētnieciskās
darbības
iespējas,sadarbībā
ar LiepU

Laiks

Vieta

Plānotais rezultāts

Lektori atbildīgais

24.08.

10.vsk.

*aktualitātes jaunajā mācību gadā,
gada plāna apspriešana
*meistardarbnīca-starpdisciplināra
pieeja lasītprasmes mācīšanai
stundās

A.Skinča,

26.10

LiepU,
K.Vald
emāra
ielā

Seminārs3.01
Atgriezeniskās
saite bioloģijas
mācīšanas procesā

10.vsk

Seminārs15.03
Skolēnu zināšanu
un prasmju
padziļināšana
bioloģijas
mācīšanās procesā
ārpus Latvijas
(pieredzes
apmaiņa)

10.vsk.
vai
Priekul
es
vsk.(pē
c
iespējā
m)

Mācību gada
nobeiguma
seminārs,
skolotāju
sadarbības
iespējas mācību
procesā

10.vsk.

8.05.

Iepazīšanās ar LiepU jaunajām
laboratorijām un tehniku, lai
veicinātu sadarbību ar augstskolu
skolēnu pētnieciskās darbības
organizēšanā

Apgūt dažādus stundās pielietojamas
metodes sadarbībai ar skolēniem un
atgriezeniskās saites nodrošināšanai

Uzklausīt skolotāju pieredzi, kas
bijuši pieredzes apmaiņas braucienos
ārpus Latvijas

Mācību gada rezultātu analīze,
labāko skolotāju
apbalvošana,pieredzes apmaiņa par
to,kā skolās bioloģijas skolotāji
sadarbojas ar citu priekšmetu
skolotājiem organizējot mācību
darbu.

R.Jūrmalnieks

A.Skinča

A.Skinča,
A.Ešenvalde(Priekul
es vsk.)

A.Skinča

2.

3.

Konsultācija
-Skolotājiem par
skolēnu dalību
pilsētas olimpiādē

-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
-Konkurss
,,Cilvēka
organisms”

4.

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

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)

A.Skinča

A.Juzefoviča,
L.Lepse

Skolotāju konsultēšana par
sagatavošanu CE

A.Skinča

Skolēnu intereses un zināšanu
padziļināšana, talantu apzināšana

A.Skinča

Spējīgāko skolēnu apzināšana,
ieinteresēšana par bioloģiju un
medicīnu

A.Skinča

Skolās

Spējīgāko skolēnu apzināšana,
izvirzīšana tālākam posmam

A.Skinča, skolu
MK

10.vsk.

17.01.

24.01.
27.03.

Olimpiādes
-Skolu(1.kārta)

7.11

-Pilsētas(2.kārta)

30.11.

10.vsk.

Skolēnu zināšanu paplašināšana un
padziļināšana, talantīgo skolēnu
apzināšana

A.Skinča

-Valsts

24.-26.01.

Rīga

Pilsētas pārstāvēšana, talantīgāko
skolēnu spēju apzināšana,
novērtēšana salīdzinot ar valsts
līmeni.

A.Skinča, uzaicināto
skolēnu skolotāji

-Olimpiāde 8.kl.

12.04

10.vsk

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

A.Skinča

Analītiskā darbība
-skolas
olimpiādes darba
veidošana
-8.klases
olimpiādes darba
veidošana

Līdz
10.oktobrim
(elektroniski)

-pirmeksāmena
darbs bioloģijā
12.klasei

5.-10.febr.

Skolēnu labāka sagatavošana CE,
pareiza eksāmena izvēle

6.

Bioloģijas
skolotāju
ekskursija uz
EKO Getliņi un
Salaspils NBD

21.09

Zināšanu paplašināšana par aktuālām A.Skinča
vides problēmām, iepazīties ar
iespējām skolēnu mācību ekskursiju
organizēšanai

8.

Jauno biologu
skola (7.klasei)

(mēneša pēd.
vai
3.trešdiena)
15.30,

9.

Dalība pasākumos
Rīgā
* BSA
organizētās
lekcijas un
nodarbības

5.

Līdz 5.04.

27.10

MA vadītāja: Aija Skinča

Skolas olimpiādes darba izveide

Skolās

Pilsētas olimpiādes darba izveide

5.viduss Skolēnu zināšanu un prasmju
kola
padziļināšana, ieinteresēšana par
dažādām bioloģijas nozarēm.

Rīga,
VISC
Dabas
muzejs

A.Skinča ,skolu
bioloģijas skolotāji

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

A.Skinča

I.Krasta,A.Skinča

A.Skinča

