Jelgavas pilsētas
Valodu jomas darba plāns
Metodiskā darba prioritātes 2019./2020. m. g.
1. Kompetenču pieejas ieviešana mācību procesā – labās prakses piemēru izzināšana un popularizēšana (mācību gada noslēguma
pasākums 06.2020.).
2. Mācību satura apguves plānošana un vērtēšana, sadarbojoties dažādu mācību priekšmetu skolotājiem vienas jomas ietvaros

( starp mācību priekšmetu jomām vienas klases, skolas ietvaros).

Laiks
Vieta
Aktivitāte
Informatīvais, izglītojošais darbs
24.09.2018.
ZRKAC
Valodu jomu skolotāju skolu MK
vadītāju tikšanās.
Oktobris –
Jelgavas
MJ pedagogu profesionālo
jūnijs
pilsētas
zināšanu pilnveides vajadzību
izglītības
izzināšana. Labās prakses
iestādes
piemēru apzināšana.
Pēc semināriem tiešsaistē/
Skolu MK vadītāju informēšana
Rīgā
individuālās
par jaunumiem MJ (pēc
tikšanās
semināra)
01.03.
tiešsaistē
Centralizēto eksāmenu
aktualitātes.
Janvāris
ZRKAC
Valodu jomas skolotāju tikšanās.
Seminārs.
Aprīlis
Pērnava, Šauļi Pieredzes brauciens.
Aprīlis

Valmiera/Cēsis Pieredzes brauciens.

Maijs/Jūnijs

tiešsaistē

Aptauja par mācību jomas
pedagogu profesionālo zināšanu
pilnveides vajadzībām un
priekšlikumiem jomas darba
uzlabošanai.

Mērķis/sasniedzamais rezultāts
Kopīgu sadarbības iespēju
plānošana, pasākumu plānošana.
Iegūta informācija par skolotāju
tālākizglītības vajadzībām un labāko
pieredzi.

Mērķauditorija
Skolu valodu jomas
MK vadītāji
Valodu skolotāji

Valodu jomas skolotāji
Informēt skolotājus par aktualitātēm
centralizētajos eksāmenos.
Sadarbība, mācot stratēģijas. Kopīga
darba plānošana.
Pieredzes gūšana, profesionālās
kompetences paaugstināšana.
Pieredzes gūšana, profesionālās
kompetences paaugstināšana.
Skolotāju vajadzību apzināšana.

Skolotāji, kas vada un
vērtē CE
Visu skolu valodu MK
vadītāji
Vācu, krievu valodas
skolotāji
Latviešu valodas
skolotāji
Valodu jomas skolotāji

Jūnijs

ZRKAC

Mācību gada noslēguma
konference.

Labās prakses piemēru
popularizēšana radošajās darbnīcās
un meistarklasēs.

Skolotāji

Individuāls atbalsts skolotājam
profesionālajai izaugsmei.

Valodu jomas skolotāji.

Mācību stundu vērošana un
analīze skolā.

Individuāls atbalsts skolotājam
profesionālajai izaugsmei.

Valodu jomas skolotāji

Tikšanās ar valodu MK
skolotājiem, grupu konsultācijas

Informēt par jomas darbu,
sadarbības iespējām nākotnē,
ikdienas skolas darbā

Valodu jomas MK
vadītāji, skolotāji

Reģionālā konference “Skolēna
mācīšanās iedziļinoties”.
Radošā aktivitāte latviešu valodā
un literatūrā.
Angļu valodas konkurss “Spelling
Bee”
Krievu valodas olimpiāde
Jelgavas 7.,8. kl. skolēniem.
Angļu valodas olimpiāde
Jelgavas Šauļu 8. kl. skolēniem.
Latviešu valodas olimpiāde 7. kl.
Konkurss/aktivitāte 10.klašu
skolēniem.
Latviešu valodas radošā
pēcpusdiena “Lieldienu zaķa
darbnīcas”.
Valodu dienas konkurss 6.klašu
skolēniem.

Labās prakses piemēri.
Atbalsts talantīgajiem skolēniem.

Jelgavas pilsētas
valodu jomas skolotāji.
5.-6.kl.skolēni

Atbalsts talantīgajiem skolēniem.

7.-12.klašu skolēni

Atbalsts talantīgajiem skolēniem.
Atbalsts talantīgajiem skolēniem.

7.,8. kl. skolēni, krievu
valodas skolotāji
8. kl. skolēni.

Atbalsts talantīgajiem skolēniem.
Atbalsts talantīgajiem skolēniem.

7. kl. skolēni
10.klašu skolēni

Veicināts skolēnu radošums.
Sekmēta integrācija.

5.-6. kl. skolēni

Veicināts skolēnu radošums.
Sekmēta integrācija.

6.kl. skolēni

Konsultācijas (individuālās vai grupu)
Piektdiena
Jelgavas
Individuālās konsultācijas
A. Ozoliņa,
pilsētas
tel.29151882
izglītības
I. I.Strode
iestādes
tel.29726833
pēc
pieprasījuma
Novembrisjūnijs

Jelgavas
pilsētas
izglītības
iestādes
Jelgavas
skolas

Pasākumi skolēniem
24.10.2019
JVĢ
Novembris

4.vsk.

16.02.2020

LLU

13.03.2020

ZRKAC

marts

Jelgava

02.04.2020.
Aprīlis

JVĢ
SVĢ

Aprīlis

Jelgavas 6.
vidusskola

Aprīlis

JVĢ

Maijs

Pasta sala

Konkurss “Valoda ir pilsēta,
kuras uzcelšanā ikviens cilvēks
iemūrējis savu akmeni”
/Emersons/.
Jūnijs
Rīgas Valsts 3. CE vērtēšana
ģimnāzija
Analītiskais darbs
Augusts
Valsts pārbaudes darbu rezultātu
analīze.

Jelgavas pilsētas skolu
4. kl. skolēni, latviešu,
angļu valodas skolotāji
krievu, latviešu, vācu,
angļu valodas skolotāji

Atbilstošas turpmākās rīcības
plānošana mācību sasniegumu
uzlabošanai.

Valodu jomas
skolotāju MK vadītāji
MJ vadītāji

Rīga

Seminārs pašvaldību mācību
jomu vadītājiem.

Mācību jomu vadītāju profesionālā
pilnveide.
Mācību jomu vadītāju profesionālā
pilnveide.

tiešsaistē

Vebināri par aktualitātēm mācību Mācību jomu vadītāju profesionālā
saturā (Skola 2030).
pilnveide.

MJ vadītāji

Mācību jomas vadītāja profesionālā pilnveide
1 reize mēnesī
ZRKAC
Mācību jomu vadītāju sanāksme.
2019. gada 24.
oktobris un
novembris
2020. aprīlis
22.11.2018.,
28.03.2019.,
pēc Skola2030
grafika

Aktualizēt valodu nozīmi cilvēka
izaugsmē.

Mācību jomas vadītājas: Agita Ozoliņa, Inga Strode

MJ vadītāji

