
2015./2016. mācību gads 
 

 
 
 
 
 

Angļu valodas skolotāju  metodiskās apvienības darba plāns 
 
 

MA darbības prioritātes 2015./2016. m.g. :  
1.Atbalsts skolotāju savstarpējās pieredzes apmaiņai, akcentējot savstarpēji vērotās mācību stundas. 
2. Atbalsts lasītprasmes un digitālās kompetences attīstīšanai. 
3.Atbalsts 21.gadsimta prasmju izkopšanai 
 

Laiks Vieta  Aktivitāte Plānotais rezultāts  
      

  Darbs ar talantīgiem skolēniem   

Atbalsta sistēma pilsētā     

Olimpiāžu organizēšana (1. posms skolā, 2. posms pilsētā )   

     

Februāris (tiks 

precizēts) 
Tiks precizēta     Pilsētas angļu valodas olimpiāde  6.kl. skolēniem 2.posms. 1. Veicināta izglītojamo interese par 

svešvalodām. 

2. Piedāvāta izglītojamajiem iespēja 

vispusīgi pārbaudīt un apliecināt savas 

zināšanas un prasmes angļu valodā. 

3. Celta izglītojamo pašapziņa. 

4.Uzvarētājiem dota iespēja piedalīties 

Kurzemes reģiona olimpiādē. 

 

   

   Marts (tiks precizēts) Tiks precizēta     Pilsētas angļu valodas olimpiāde  7.kl. skolēniem 2.posms 

  
  Pilsētas angļu valodas olimpiāde  8.kl. skolēniem 2.posms 

   Marts (tiks precizēts) Tiks precizēta 

   

   Aprīlis (tiks precizēts) 
Ventspils 

Tehnikums 
     Pilsētas angļu valodas olimpiāde  10.-12..kl. skolēniem 2.posms 

     
  Aprīlis (tiks precizēts) Tiks precizēta      Kurzemes reģiona  angļu valodas olimpiāde  10.-12..kl. skolēniem.   

MA Konkursi      

   Tiks precizēti     

Skolēnu ZPD   

Tiks precizēti     

  Atbalsts pedagogiem savstarpējās pieredzes apmaiņā   

MA sanāksmes / semināri     

27.oktobris   5.vidusskola 

  Darba plāna precizēšana. Valsts pārbaudes darbu rezultātu un uzdevumu  analīze.       

   Informācija un aktualitātes  no VISC.  Kursu pieredze IKT izmantošanā angļu val.  

  stundās. 

 Apstiprināti olimpiāžu nolikumi un 

norišu laiki un vietas ,sagatavoto  

uzdevumu iesniegšanas termiņi.  

 



Valsts pārbaudes  darbu angļu valodā  

rezultātu apkopojums un analīze pa CE 

daļām un uzdevumiem. Skolotāji 

iepazīstināti ar aktualitātēm no VISC. 

Precizēts darba plāns, pamatojoties uz 

VISC darbību  un aktualitātēm. 

Skolotāji praktizē idejas par IKT 

izmantošanu angļu val. stundās. 

 

Februāris (tiks 

precizēts, kad būs 

zināms VISC 

sanāksmes datums) 

5.vidusskola    Informācija un aktualitātes  no VISC. Olimpiāžu rīkošana. 

Skolotāji tiks iepazīstināti ar 

aktualitātēm no VISC. Precizēti datumi, 

uzdevumi u.c. sagatavošanas darbi. 
 

Gatavošanās valsts  
  pārbaudes darbiem un to analīze 

   27.oktobris   5.vidusskola    Valsts pārbaudes darbu rezultāti valstī,  uzdevumu analīze pa CE daļām.  

 Fokusēta uzmanība uz problēmām un 

tipiskākajām kļūdām uzdevumos. 

Pārrunāti iespējamie risinājumi. 

   Februāris   elektroniski    Informācija par 12.klases CE, 9.kl. valsts pārbaudes darbu. 
 Skolotāji vēlreiz iepazīstināti ar norisi, 

vērtēšanas kritērijiem, u.c. 

  Marts    5.vidusskola   Standartizācija par  CE eksāmena mutvārdu daļas vērtēšanu. 

  Vērtēšanas  standartizācija. Vērtētāji 

detalizēti iepazīstināti ar vērtēšanas tabulu 

un kritērijiem. Pēc ieraksta klausīšanās 

veikta vērtēšana  un analīze. 

  Maijs    5.vidusskola   Instruktīva nodarbība par 9.kl.valsts pārbaudes darba vērtēšanu. 

 Vienota instruktāža  par eksāmena  

labošanu, uzdevumu nosacījumiem, 

iespējamiem atbilžu variantiem, rakstiskās 

daļas vērtēšanas kritērijiem. 

Atklātas stundas  

Tiks precizēts     

   Atbalsts pedagogu tālākizglītībai  

     Skolotājiem tiek piedāvāta iespēja  

apmeklēt dažādus profesionālās pilnveides 

kursus Rīgā, Liepājā.  Tā kā piedāvājums ir 

ļoti dažāds un specifisks, skolotājs pats 

izvēlas, kurus kursus nepieciešams 

apmeklēt. 

Visu mācību gadu  Pēc kursu grafika Profesionālās pilnveides kursi, kas tiek piedāvāti no VISC, British Council, dažādām 

izdevniecībām (OUP, Pearson, Longman, Express Publishing) ar vieslektoru 

piedalīšanos, LATE, u.c. 

    

Novembris 

Aprīlis 
 

6.vidusskola (vēl 

tiks precizēta) 
Oxford University Press izbraukuma seminārs - profesionālās pilnveides diena. 

Skolotājiem iespēja piedalīties 

profesionālās pilnveides dienā Ventspilī. 

Aktivitāte kopā ar Ventspils novada angļu 

valodas skolotājiem. 



28.10.2015.  Klaipēda Iepazīšanās ar LCC  International University (Klaipēdā). 

Skolotāji tiks iepazīstināti ar Starptautisko 

attiecību programmu, iepazīsies ar 

izglītības iespējām un mācību procesu  

universitātē (Lietuvā) 

MA vadītāja līdzdalība pilsētas un valsts rīkotajos pasākumos 

24.augusts  Jaunrades nams Pilsētas MA  vadītāju augusta sanāksme. 

 Atskats uz 2014./2015.m.g. rezultātiem 

un ieskats 2015./2016.m.g. aktualitātēs 

     

   25.augusts  5.vidusskola 
  Nodarbība Ventspils novada angļu valodas MA vadītājai. Darbs ar interaktīvo tāfeli 

un iTools. 

Novadīta nodarbība Ventspils novada 

angļu valodas skolotāju metodiskās 

apvienības vadītājai.  

   27.augusts  Digitālais centrs   Pilsētas Metodiskā diena 

  Jaunumi un iespējas skolēniem un 

skolotājiem apgūt digitālās prasmes 

   10.oktobris    Rīga    Nacionālā eTwinning  konference 

  Programmas aktualitātes, projektu 

prezentācijas, radošās darbnīcas, kurās 

varēs apgūt dažādus mācību procesā 

izmantojamus IKT rīkus, inovatīvas 

mācību metodes. 

14.oktobris 

 VISC  Rīga Angļu valodas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs 

 Aktualitātes, informācija skolām, 

rezultātu analīze, uzdevumu vērtēšana, 

u.c. Kursu piedāvājums. 

     

Visu mācību gadu  Ventspils 
Erasmus +  KA 1 aktivitāte  - projekts "Izglītības kvalitātes paaugstināšana mācību 

stundās starptautiskos projektos". 

Projekta koordinatore. Piedalīšanās 

profesionālās pilnveides kursos ārzemēs. 

Februāris  VISC  Rīga Angļu valodas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs 
 Aktualitātes, informācija skolām, valsts 

pārbaudes darbi, kursu piedāvājums. 

Aprīlis, jūnijs  Rīga CE objektīvās daļas un rakstu daļas vērtēšana Rīgā. 
 Piedalīšanās standartizācijas sanāksmēs 

un vērtēšanā.            
2015.gada  19.septembrī 

 

MA vadītāja Vēsma Laurecka 


