Ieteicamais metodiskās apvienības darba plāns
____ Krievu valodas kā svešvalodas MA ____
2017.-2018. m.g.
1.Galvenie uzdevumi mācību gadam:
- Nodrošināt mācību priekšmeta zināšanu apgūšanas diferenciāciju un individualizāciju , izmantojot jaunās izglītības tehnoloģijas.
-Turpināt uzlabot mācību procesa kvalitāti un metodiku, paaugstinot centralizēto eksāmenu vidējo kopvērtējumu krievu valodas eksāmenā.
-Nodrošināt apgūstamā mācību priekšmeta saturisku un metodisku pēctecību visos izglītības posmos.
-Veicināt skolēnu komunikatīvo un radošo spēju attīstību.
-Attīstīt un izkopt lasītprasmi visu vecumposmu skolēniem, izmantojot daudzveidīgas lasītprasmes veicināšanas stratēģijas.
-Nodrošināt augstu līmeni krievu valodas kā svešvalodas pasniegšanā.
- Paaugstināt skolēnu zinātniski pētniecisko darbu kvalitāti.
-Organizēt metodisko materiālu, kursu un semināru pieredzes apmaiņu, lai pilnveidotu mācību stundu kvalitāti.
-Sadarboties ar citām valodu jomas metodiskajām apvienībām, lai nodrošinātu starppriekšmetu saikni.
2.Pasākumi:
Nr.p.k
.
1.

Tēma

Laiks

Vieta

Plānotais rezultāts

Lektori, atbildīgais

Seminārs (ideju tirdziņš)
Iepazīšanās ar normatīvajiem
dokumentiem, mācību gada
plānošana.
Seminārs-praktikums
«Starpdisciplinārā pieeja kā
vienota sistēma lasītprasmes
veicināšanai zināšanu ieguvē»

24.08.2017.

7.vsk

Krievu valodas kā svešvalodas MA darba
plāna sastādīšana.

G.Šestakova

23.10.17

L.V.1.ģimn.

G.Šestakova

«Starpdisciplinārā pieeja
izglītībā»

novembris

L.V.1.ģimn.
.

Krievu valodas kā svešvalodas inovatīvo
metodisko paņēmienu izzināšana un
demonstrēšana.
Mērķtiecīgi un savlaicīgi sagatavot
skolēnus pilsētas un valsts olimpiādēm,
skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
lasījumiem.

Integrētā stunda.

aprīlis

vakarskola

O.Jenkova
G.Šestakova

«Kompetenču pieeja mācību
saturā»

2. sem.

L.V.1.ģimn.

L. Trumpika
G.Šestakova

L. Trumpika
G.Šestakova

2.

Konsultācijas

Pēc vajadzības

L.V.1.ģimn.

3.

CE mutiskās daļas intervētāju un
vērtētāju standartizācija
Tulkošanas konkurss (10.-12.kl)

febr. 2018

L.V.1.ģimn.

3.11.17

L.V.1.ģimn.

Metodiskās palīdzības sniegšana dažādos
jautājumos.
Iepazīšanās ar krievu valodas centralizētā
eksāmena norises kārtību.
Tulkošanas prasmju pilnveide

Publiskās runas konkurss (8.12.kl).

15.02.17

L.V.1.ģimn.

Skolēnu radošās darbības veicināšana.

Izteiksmīgas lasīšanas konkurss
7.-8. kl.
Konkurss
«Татьянин день»
Glītrakstīšanas konkurss 6.klasēm

3.11.17

L.V.1.ģimn.

janvāris

Rīga

Intereses rosināšana krievu valodas tālākai
apguvei .
Krievu kultūras popularizēšana.

19.04.18

L.V.1.ģimn.

Rakstu kultūras aktualizēšana.
Grafisko iemaņu veidošana.

Olimpiāde (10.-12. kl.)

22.-26.01.17

skolas

Rosināt un aktivizēt skolēnu interesi par
krievu valodu kā svešvalodu.

4.

5.

G.Šestakova
G.Šestakova,
G.Šestakova,
Valodu MA vadītāji
G.Šestakova,
Valodu MA vadītāji

G.Šestakova ,
skolotāji
G.Šestakova ,
skolotāji
Skolas MA

Pilnveidot saskarsmes kultūru.
Attīstīt patstāvīgās izzināšanas prasmes.

6.

Olimpiāde 10.-12. kl.(pilsētā)

8.02.18
10.00

L.V.1. ģimn.

G.Šestakova

Olimpiāde 10.-12. kl.(valstī)

10.03.18

Rīga

Pārbaudes darbu veidošana

septembris

L.V.1.ģimn.

Diagnosticējošā darba 9.klasei sastādīšana.

G.Šestakova ,
skolotāji

Pārbaudes darbu izpilde,
rezultātu analīze (9.kl)

25.09.17-29.09.17

skolas

Diagnosticējošā darba 9.klasei analīze.

G.Šestakova ,
skolotāji

Skolas olimpiādes darbu
veidošana

novembrisdecembris

skolas

Olimpiādes materiālu gatavošana.

Skolas MA, G.Šestakova

Analītiskā darbība

7.

8.

Pilsētas olimpiādes rezultātu
analīze

februāris

Olimpiāžu rezultātu analīze.

G.Šestakova

Skolēnu zināšanu līmenis valsts
pārbaudes darbos
Labās prakses izzināšana,
apkopošana. Noslēguma seminārs
Sadarbības kontaktu izveide ar
Krievijas kolēģiem.

marts - maijs

Gatavošanās 9.un 12.klašu eksāmeniem.

skolotāji

maijs

Pieredzes apmaiņa.

G.Šestakova

Tālākizglītības kursi
«Skolēnu zinātniski pētnieciskās
kompetences veicināšana krievu
valodas un literatūras apguvē
vidusskolā».

Jaunu pedagoģisku paņēmienu izglītojamo
valodas kultūras attīstībā izzināšana.

13.10.17 un
20.10.17
15.00

L.V.1.ģimn.

Metodiskās apvienības vadītājs _______ G.Šestakova _____________________

Aktuālu problēmu krievu valodas kā
svešvalodas pasniegšanā apspriešana.
Izpratne par zinātniski pētniecisko darbu un G.Šestakova
tā
struktūru.
Darba
oriģinalitātes S. Kuprjašova
(zinātniskuma) kritēriji. Gatavošanās darba
aizstāvēšanai. Zinātniski pētnieciskā darba
vadītāja uzdevumi un stratēģijas, vadības
stili. Skolēnu zinātniski pētnieciskās
darbības neveiksmju analīze.

