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Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo skolu 
Bilingvālās izglītības koordinatoru MA darba plāns 

2021./2022.m.g.
Prioritātes:

 Skolotāju kompetences pilnveidošana un sadarbības veicināšana 
jaunā mācību satura plānošanā un īstenošanā.

Uzdevumi:

1. Pilnveidot BI koordinatoru un skolotāju profesionālo kompetenci par 
jaunās pieejas īstenošanu otrajā valodā: individualizētā pieeja 
(pašvadītās mācīšanās prasmju attīstīšana un kvalitatīva 
atgriezeniskā saite)

2. Dalīties pieredzē un gūt idejas jaunās mācīšanās pieejas 
īstenošanai.

3. Izvērtēt kompetenču pieejas realizēšanas problēmas un ieguvumus 
bilingvālajā mācību procesā, noteikt svarīgākās vajadzības.

4. Vērtēt 1.klašu skolēnu latviešu valodas prasmes, uzsākot mācības 
skolā.

Pasākums Mērķauditorija Laiks, vieta Atbildīgais
1. Atbalsta pasākumi vispārizglītojošo skolu pedagogiem, izglītības iestāžu 

vadībai
Konsultācijas, atbalsta sniegšana 
skolu administrācijai bilingvālās 
izglītības kvalitātes veicināšanai 
(skat. semināru sarakstu DPIP 
darba plānā)

BI koordinatori, 
direktoru vietnieki

Visu mācību 
gadu

S.Mickeviča

Skolotāju mentorēšana atbilstoši 
skolas vajadzībām, darbs ar 
jaunajiem pedagogiem

Vispārizglītojošo 
skolu skolotāji

Visu mācību 
gadu

BI 
koordinatori
,
S.Mickeviča

Latviešu valodas pilnveides kursi 
skolotājiem.

Vispārizglītojošo 
skolu skolotāji

Visu mācību 
gadu

BI 
koordinatori
,
sadarbībā ar
Latviešu 
valodas 
aģentūru, 
Ilzi Onzuli 
(DPIP)

Kursi „Pašvadītas mācīšanās 
prasmju attīstīšana”, 36 stundas

Vispārizglītojošo 
skolu skolotāji

Konkrētāk 
ciklogrammā

RIIMC

BI koordinatoru MA darba 
sanāksmes:

BI koordinatori 06.09. S.Mickeviča



1.BI koordinatoru MA darba 
plānošana 2020./2021.m.g.
2. Individualizēta un diferencēta 
pieeja mācību satura apguvē

BI koordinatori 1.12. S.Mickeviča

3 Latviešu valodas un literatūras 
skolotāju metodiskās apvienības un
BI koordinatoru  MA sanāksme 
„Latviešu valodas apguves 
problēmas, izaicinājumi, 
vajadzības.”

BI koordinatori, 
latviešu valodas un 
literatūras MK 
vadītāji

14.marts S.Mickeviča

4.Pozitīvā pieredze bilingvālā 
mācību procesa īstenošanā, 
ieviešot jauno izglītības standartu.

BI koordinatori Aprīlī S.Mickeviča,

Metodiskā pēcpusdiena „Pašvadītas
mācīšanās prasmju attīstīšana 
stundās”

Vispārizglītojošo 
skolu skolotāji, BI 
koordiantori

04.01. S.Mickeviča,
J.Azareviča

Metodiskā pēcpusdiena „Kvalitatīva
atgriezeniskā saite”

Vispārizglītojošo 
skolu skolotāji, BI 
koordiantori

08.02. S.Mickeviča,

2. Atbalsta pasākumi pirmsskolu pedagogiem, izglītības iestāžu vadībai
Latviešu valodas pilnveides kursi 
skolotājiem.

Pirmsskolu 
pedagogi

Visu mācību 
gadu

BI 
koordinatori
,
sadarbībā ar
Latviešu 
valodas 
aģentūru, 
Ilzi Onzuli 
(DPIP)

Pieredzes apmaiņas seminārs 
pirmsskolu latviešu valodas 
skolotājiem „Resursi latviešu 
valodas apguvei pirmskolā”

Pirmsskolu latviešu 
valodas skolotāji

15.10 S.Mickeviča

3. Darbs ar vecākiem.
Seminārs „Kā bērns mācās 
bilingvāli?”

1.klašu, 
pirmsskolas 
vecuma izglītojamo 
vecākiem

Pēc 
pieprasījuma 
ZOOM 
platformā

S.Mickeviča 
I.Ustinova

4. Pārraudzība, kontrole, 
izpēte

Izpēte: 1.klašu skolēnu latviešu 
valodas prasmes līmenis uzsākot 
mācības. 

1.klašu skolēni 20.09.-15.10.
Skolās

Latviešu 
valodas un 
literatūras 
skolotāji, 
kuri strādā 
1.klasēs, BI 
koordinatori

BI skolotāju aptauja Vispārizglītojošo 
skolu skolotāji

Janvāris S.Mickeviča

Bilingvālās izglītības koordinatoru 
MA vadītāja Silvija Mickeviča,



t.65423139, 26433802
e-pasts silvija.mickevica@ip.daugavpils.lv, silvija_mic@inbox.lv
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