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Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo skolu  
Bilingvālās izglītības koordinatoru MA darba plāns  

2022./2023.m.g. 
Prioritātes: 

• Kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas caurvijas aktualizēšana mācību procesā. 

• Stundas efektivitātes palielināšana, kompleksu un metakognitīvu uzdevumu veidošana. 

• Pozitīvas un emocionāli drošas mācīšanās vides veicināšana. 

Uzdevumi: 
1. Pilnveidot BI koordinatoru un skolotāju profesionālo kompetenci par kritiskās domāšanas un 
problēmrisināšanas caurvijas prasmju attīstīšanu mācību procesā, stundas efektivitātes palielināšanu, 
kompleksu un metakognitīvu uzdevumu veidošanu. 
2. Dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas kompetencēs balstītas pieejas īstenošanai. 
3. Nodrošināt kvalitatīvu mazākumtautību izglītības programmu realizēšanu, veicināt pedagogu 
latviešu valodas prasmju pilnveidošanu, sniegt atbalstu izglītojamajiem, lai sagatavotos pārejai uz 
mācībām valsts valodā. 
4. Sniegt metodisku atbalstu pedagogiem ukraiņu bērnu izglītošanā. 
5. Stiprināt izglītojamo motivāciju apgūt latviešu valodu, nodrošinot pozitīvu un emocionāli drošu 
mācīšanās vidi. 

Pasākums Mērķauditorija Laiks, vieta Atbildīgais 

1. Atbalsta pasākumi vispārizglītojošo skolu pedagogiem, izglītības iestādes vadībai. 

Sanāksme „BI koordinatoru MA darba 
plānošana 2022./2023.m.g.” 

BI koordinatori 13.09. S.Mickeviča 

Kursi pirmsskolu pedagogiem “Latviešu 
valodas un citu mācību priekšmetu satura 
plānošana pirmsskolā” (8h) 

PII pedagogi 23.09. S.Mickeviča 

Pieredzes apmaiņas seminārs PII skolotājiem 
„Latviešu valodas apguves paņēmieni 
pirmskolā”. 

PII pedagogi 17.10. S.Mickeviča 

Seminārs „Integrētas valodas un satura 
apguves pamatprincipi”. 

Mācību 
priekšmetu 
skolotāji, kuri 
māca ukraiņu 
bērnus 

25.10. S.Mickeviča 

Seminārs „Problēmrisināšanas caurvijas 
prasmju attīstīšana mācību procesā, stundas 
efektivitātes palielināšana, kompleksu un 
metakognitīvu uzdevumu veidošana”. 
 

BI koordinatori, 
pedagogi 

27.10. S.Mickeviča 

Seminārs „Lasīšanas stratēģijas, kas palīdz 
izprast tekstu dziļāk”. 

BI koordinatori, 
vēstures, sociālo 
zinību skolotāji 

28.10. S.Mickeviča, 
S.Gabrāne 

Sanāksme „Kompleksa pieeja latviešu valodas 
apguvei”. 

BI koordinatori 27.12. S.Mickeviča 

Sanāksme „Mazākumtautību izglītības BI koordinatori, 11.01. S.Mickeviča 
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programmu realizēšanas kvalitāte”. 

Pieredzes apmaiņas seminārs par iebraucēju 
izglītošanu. 

Mācību 
priekšmetu 
skolotāji, kuri 
māca ukraiņu 
bērnus 

28.02. S.Mickeviča 

Pieredzes apmaiņas seminārs „Labas prakses 
piemēri, ieviešot kompetencēs balstītu 
pieeju”. 

BI koordinatori, 
pedagogi 

15.03. S.Mickeviča 

Sanāksme „„BI koordinatoru MA darba 
izvērtēšana 2022./2023.m.g.” 

BI koordinatori Konkrētāk 
ciklogrammā 

S.Mickeviča 

Latviešu valodas pilnveides kursi/mācīšanās 
grupas.  

PII pedagogi Konkrētāk 
ciklogrammā 

S.Mickeviča 

Seminārs vecākiem PII „Kā palīdzēt bērnam 
sagatavoties mācībām skolā latviešu valodā?” 

PII un 1.klašu 
izglītojamo 
vecāki 

Pēc 
pieprasījuma 
no novembra  

S.Mickeviča 

II. Izglītojoši pasākumi skolēniem, PII izglītojamajiem 

Eiropas valodu dienas pasākumi „Kopā valodu 
daudzveidībā’’ 

2.-8.klašu skolēni, 
skolotāji 

19.-26.09. 
Skolās 

Skolotāji, 
I.Ustinova, 
M.Žilinska 
S.Mickeviča 

Valsts valodas dienas pasākumi. PII, 1.-12.kl. skolēni 
un skolotāji 

12.-14.10. 
 

LV MA, 
S.Mickeviča 

Projekts „Burtiņi un vārdiņi”. PII izglītojamie Novembris -
aprīlis 

S.Mickeviča 

Glītrakstīšanas konkurss.  PII un 1.-2.kl. 
skolēni 

23.01. LV MA, 
S.Mickeviča 

III. Pārraudzība, kontrole, izpēte 

Izpēte „Atbalsts 1.-6.klašu skolēniem latviešu 
valodas apguvei”. 

1.-6.klašu 
izglītojamie 

Septembris S.Mickeviča, 
BI koordinatori, 
izglītības 
iestādes vadība 

Latviešu valodas lietojums mācību procesā. Pedagogi, kuri 
strādā PII, 1.-12.kl.  

Visu mācību 
gadu 

BI koordinatori, 
izglītības 
iestādes vadība 

Pedagogu valsts valodas prasmes. Pedagogi, kuri 
strādā PII, 1.-9.kl. 

Visu mācību 
gadu 

BI koordinatori, 
izglītības 
iestādes vadība 
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