APSTIPRINĀTS
ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājas
2021.gada 17.septembra rīkojumu Nr.402 – r

DAUGAVPILS PILSĒTAS
MAZĀKUMTAUTĪBU (KRIEVU UN POĻU) VALODAS UN LITERATŪRAS,
KRIEVU (SVEŠVALODAS),
FRANČU VALODAS, VĀCU VALODAS SKOLOTĀJU METODISKAJĀS APVIENĪBĀS

darba plāns 2021./2022.mācību gadam
Prioritātes:
• skolotāju kompetences pilnveidošana un skolotāju sadarbības veicināšana jaunā mācību
satura plānošanā un īstenošanā;
• atbalsta materiālu veidošana un pasākumu īstenošana personalizācijas veicināšanai
mācību procesā;
• lokālpatriotisma un pilsoniskās līdzdalības veicināšana.
Nr
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Pasākumi

Mērķauditorija
Konference
“Logos: skolotāji
tehnoloģijas
labākai
izglītībai” projekta skola2030
Daugavpils pilsētas izglītības skolotāji
darbinieku
konference
„Veiksmīgam mācību gada
sākumam”
Pedagogu
profesionālās skolotāji
pilnveides
programmas
„Mācīšanās lietpratībai valodu
jomā, īstenojot mācību saturu
“Krievu
(mazākumtautības) valoda un
literatūra”” (A, 30 st.)
Darba plāna apspriešana un skolotāji
apstiprināšana
Valodu dienas Daugavpilī

Skolotāji,
1.-12.kl.
skolēni

Atklāto lekciju cikls krievu Valodas
valodas
(mazākumtautības skolotāji

Laiks
16.08.17.08.2021.

Atbildīgais
Skola2030

24.08.2021.

Piezīmes
tiešsaistē
tiešsaistē

Jūnijs,
augusts

VISC, DU

06..09.2021.

MA vadītāja
M.Žilinska,
skolas
MK
vadītāji
Sasniedzamais rezultāts:
M.Žilinska,
izglītojamie
I.Ustinova,
- veido izpratni par Latvijas
S.Mickeviča

01.09.27.09.2021.

tiešsaistē

lingvistisko daudzveidību, kas
jāsaglabā un jāattīsta;
- apzinās svešvalodu apguves
nozīmi,
- izmanto iegūtās zināšanas
praksē,
- attīsta patstāvīgās izziņas un
pētnieciskās prasmes,
Pedagogi sadarbojas valodu un
citu mācību priekšmetu jomā
(valodas, literatūra, mākslas,
datorzinības u.c.)

17.09.,
21.09.-

DU, DPIP

Plkst.15.30-18.40
platformā.

ZOOM

7.

8.

valodas,
svešvalodas)
24.09.2021.
skolotājiem
„Starpkultūru
starpniecība: krievu valoda,
literatūra un kultūra”
XIV Latvijas poļu valodas Skolēni no 25.09.2021.
diktāts
DVPĢ

Latgales
reģiona
valodu Valodas
(dzimtās un mazākumtautību) skolotāji
skolotāju
IV
Valodu
simpozijs „Valodas loma
kompetenču izglītībā”

20.10.2021.

10.

Teorētiski praktisko darbnīcu skolotāji
valodu (krievu, poļu, vācu,
franču valodas) skolotājiem
cikls „Pilnveidotais mācību
saturs”
Teorētiski
praktiskais skolotāji
seminārs valodu (krievu, poļu,
vācu,
franču
valodas)
skolotājiem
„Pašvadīta
mācīšanās”
Ārpusklases pasākumi 1.- Skolēni
12.kl. skolēniem

Oktobris
novembris

13.

LKVLPA
konference

Novembris

14.

Metodisko semināru cikls Skolotāji
„Krievu valoda un literatūra
skolā kompetenču pieejas
kontekstā – interaktīvi un
efektīvi”

15.

XV Latvijas lingvistikas 8.-9.kl.,
atklātā olimpiāde
10.-12.kl.
1. (novada) kārta
skolēni
2. (valsts) kārta
Kulturoloģijas
seminārs MK

16.

metodiskā LKVLPA
locekļi

DVPĢ
poļu
valodas
skolotāji
sadarbībā
ar
Poļu
vēstniecību
M.Žilinska,
S.Mickeviča

Sasniedzamais rezultāts:

izglītojamie
attīsta
un
pārbauda savas zināšanas
poļu valodas gramatikā un
interpunkcijā.
Plkst.10.00-16.00
platformā.

ZOOM

simpozija dalībnieki gūst
pieredzi
jaunā
mācību
satura un pieejas īstenošanā,
aktivizē
savu
radošo
darbību,
popularizē
inovācijas skolotāju darbā.

Starptautiskais izteiksmīgās Skolēni no Novembris
runas konkurss „Kresy-2021” DVPĢ
poļu valodā

12.

simpozija dalībnieki gūst
pieredzi
jaunā
mācību
satura un pieejas īstenošanā.

Sasniedzamais rezultāts:

9.

11.

Sasniedzamais rezultāts:

novembris

DVPĢ
poļu Sasniedzamais rezultāts:
izglītojamie
attīsta
valodas
izteiksmīgas runas prasmes,
skolotāji
pārzina
teātra
mākslas
pamatus.
- M.Žilinska
Pieteikšanās
brīvprātīga.
Vietu skaits ierobežots (20
vietas)
I.Ustinova,
M.Žilinska

Mācību gada Krievu
laikā
kultūras centrs

Pieteikšanās
brīvprātīga.
Vietu skaits ierobežots (20
vietas)
Sasniedzamais rezultāts:

izglītojamie
attīsta
izteiksmīgas runas prasmes,
pārzina
teātra
mākslas
pamatus.
Piedalās LKVLPA locekļi

LKVLPA
prezidente
I.Kozlova
Mācību gada M.Žilinska,
laikā
augstākās .kval
itātes pakāpes
skolotāji, kuri
pagājušajā
mācību gadā
strādāja 4., 7.,
10.klasēs.
M.Žilinska,
www.loling.lv
S.Mickeviča
decembris
Februāris
13.01.2022.
M.Žilinska
Krievu namā (Varšavas ielā

17.
18.

19

20.

krievu valodas skolotājiem
„Ziemassvētku tradīcijas”
LKVLPA konkursi „Tatjanas
diena 2021”
Valsts
krievu
valodas
(svešvalodas
un
mazākumtautības
valodas)
olimpiāde 8.-12.kl.skolēniem
1.(skolas) posms
2.(pilsētas) posms
3.(valsts) posms
Valsts
franču
valodas
50.olimpiāde
8.-12.kl.
skolēniem:
1.(skolas) posms
2.(pilsētas) posms
3.(valsts) posms

vadītāji
skolēni
8.12.kl.skol
ēni

14)
Decembris - LKVLPA
janvāris
VISC,
LKVLPA,
M.Žilinska
Novembris
02.12.2021.
10.02.2022.

5.-12.kl.
skolēni

Valsts
vācu
valodas
50.olimpiāde
10.- 10.12.kl.skolēniem
12.kl.skol
2.(pilsētas) posms
ēni
3.(valsts) posms

VISC,
M.Žilinska
Decembris
12.01.2022.
05.03.2022.
VISC,
M.Žilinska
06.12.2021.
11.01.2022.
(1.kārta)
18.02.2022.
(2.kārta)
6.01.16.02.2022.
(mutvārdu
daļa)
17.02.2022.
(rakstu daļa)
6.01.15.02.2022.
(mutvārdu
daļa)
16.02.2022.
(rakstu daļa)
22.02.2022.

21.

Diagnosticējošais
darbs 3.kl.
mazākumtautību
valodā skolēni
mazākumtautību
izglītības
programmās 3.klasē

22.

Diagnosticējošais
darbs 6.kl.
mazākumtautību
valodā skolēni
mazākumtautību
izglītības
programmās 6.klasē

23.

Vācu valodas olimpiāde 8.- 8.9.kl.skolēniem
9.kl.skolē
ni
Poļu valodas un literatūras Poļu
Janvāris
eksāmena
programmas valodas un aprīlis
izstrādāšana
literatūras
skolotāji

25.

26.

Starptautiskā
olimpiāde:

poļu

valodas J.Pilsudsk
a
skolas posms
Daugavpil Janvāris
valsts posms
s
valsts Februāris
Varšavā
poļu
Aprīlis
ģimnāzijas
skolēni

VISC,
skolās

VISC,
skolās

VISC
– J.Pilsudska
Daugavpils
valsts
poļu
ģimnāzijas
skolotāji,
MA vadītāja
M.Žilinska
Polijas
Republikas
vēstniecība un
Varšavas
Universitāte

www.lapryal.org

27.

10.-12.kl. skolēnu
konference

28.

Franču dziesmu konkurss 5.- 5.12.kl. skolēniem
12.kl.kolē
ni

29.

Frankofonijas
Daugavpilī

30.

Krievu
valodas
CE Krievu
novērotāju,
vērtētāju, valodas
intervētāju
standartizācijas (svešvalod
sanāksme
as)skolotāj
i
Centralizētais eksāmens vācu 12.kl.
valodā 12.klasei
skolēni
Centralizētais
eksāmens 12.kl.
krievu valodā 12.klasei
skolēni

31.

32.
33.

34.
35.
36.
37.

38.

39.

ZPD 10.-12.kl.
skolēni

dienas 5.-12.kl.
skolēni

Centralizētais
eksāmens 12.kl.
franču valodā 12.klasei
skolēni
Pilsētas pasaku konkurss
3.6.kl.skolē
ni

Optimālā līmeņa centralizētais
eksāmens vācu valodā
Optimālā līmeņa centralizētais
eksāmens franču valodā
LKVLPA konkursi skolēniem

Vidusskol
as skolēni
Vidusskol
as skolēni
1.12.kl.skol
ēni
Starptautiskajai
bērnu 3.-6.kl.s
grāmatu dienai veltīts pilsētas kolēni
pasaku konkurss 3.-4., 5.-6.kl.
skolēniem
Valsts eksāmens svešvalodā 9.kl.
9.klasei
skolēni

Valsts
mazākumtautību

eksāmens 9.kl.
valodā skolēni

4.03.2022.
(reģiona
konference),
25.03.2022.
(valsts
konference)
Marts

DU, DPIP

M.Žilinska,
DU

Sasniedzamais rezultāts:

Marts

M.Žilinska,
DU

Sasniedzamais rezultāts:
izglītojamie veido izpratni par
franču
valodā
runājošām
valstīm, attīsta patstāvīgās
izziņas un radošās prasmes.

Marts

MA vadītāja
M.Žilinska

16.03.2022.

VISC,
skolās
VISC,
skolās

17.03.2022.
(rakstu daļa)
17.03.8.03.2022.
(mutvārdu
daļa)
18.03.2022.
2.04.2022.

13.05.2022.
12.05.2022.
2.semestra
laikā

VISC,
skolās
DPIP

VISC,
skolās
VISC,
skolās
LKVLPA

02.04.2022.

M.Žilinska,
I.Lukaševiča

1.06.2022.
(rakstu daļa)
1.06.2.06.2022.
(mutvārdu
daļa)
24.05.2022.
(rakstu daļa)

VISC,
skolās

VISC,
skolās

izglītojamie attīsta vokālās
prasmes, pārzina teātra
mākslas pamatus.

Sasniedzamais rezultāts:

izglītojamie veido izpratni
par pasakas kompozīciju,
attīsta patstāvīgās izziņas un
radošās prasmes krievu,
poļu, latviešu valodās.

mazākumtautību
izglītības
programmās 9.klasei
40.

41.
42.

43.

Valsts
eksāmens
mazākumtautību valodā un
literatūrā
mazākumtautību
izglītības
programmās
(rakstiski) 12.klasei
Konsultācijas
skolēniem,
gatavojoties ZPD darbiem

12.kl.
skolēni

10.-12.kl.
skolēni

Atbalsts skolotājiem darbā ar Skolotāji
mācību
grāmatām
mazākumtautības
(krievu)
valodas,
krievu
valodas(svešvalodas) stundās
–
metodisko
materiālu
veidošana
pilsētas
skolu
skolotājiem
Sadarbība
ar
DU
HF Skolotāji
Svešvalodu
katedras un skolēni
Reģionālo vācu valodas un
Vācijas
valstmācības
tālākizglītības centru un Gētes
Istitūtu
2021./2022.mācību
gadā

24.05.25.05.2022.
(mutvārdu
daļa)
10.06.2022.

VISC,
skolās

Mācību gada DU Rusistikas
laikā
un slāvistikas
katedra
Mācību gadu MA vadītāja
laikā
M.Žilinska,
krievu valodas
skolotāji

Mācību gadu DPIP, DU
laikā

Pasākumu
plāns
tiks
apstiprināts un pasākumi
tiks
ievietoti
DPIP
ciklogrammā

 Visi pasākumi notiks saskaņā ar Kārtību. Piedalīšanās visos pasākumos ir brīvprātīga.
 Ir iespējamas izmaiņas darba plānā mācību gada laikā.
Krievu valodas un literatūras skolotāja, mazākumtautību valodas (krievu un poļu) un
literatūras, franču valodas MA vadītāja, izglītības metodiķe:
M.Žilinska
(marija.zilinska@inbox.lv).

