
Pārskats par angļu valodas skolotāju MA sanāksmi 

 

Laiks :  2013.gada 17.aprīlis 

Vieta :  Tukuma 2.vidusskola 

Darba kārtība: 

10.00-10.15 - ievada daļa  

10.15-10.45 Engures vidusskolas anļu valodas skolotāja Aivara Treida pieredze. 

10.45-12.15 - informācija par jaunāko mācību literatūru un lekcija ’’CLIL’’ (lektore 

Dace Miška) 

12.15-13.00 - Individuālas sarunas  

Dalībnieki : 

Aiva Leitāne –Tumes vidusskola  

Dzintra Driķe-Tumes vidusskola 

           Valentīna Rubīna-Jaunpils vidusskola 

Inguna Jēkabsone-Pūres pamatskola 

Svetlana Hadakovska-Tukuma 3.pamatskola 

            Zane Breča-Zemgales vidusskola  

Ilze Bērtaite- Tukuma E. Birznieka-Upīša 1.pamatskola 

Gunta Bikše-Džūkstes pamatskola 

Irina Dunaja-Lapmežciema pamatskola 

Everita Ratkus- Tukuma 2 vsk. 

Gunita Paidere- Milzkalnes sākumskola 

Gita Rācenāja-Tukuma 2.vidusskola 

Ilga Groza- Tukuma Raiņa ģimnāzija 

Inguna Kaļķe-Tukuma Raiņa ģimnāzija 

Aivars Treidis-Engures vidusskola 

Anita Lučkovska-Tukuma 2.pamatskola 

Kristīne Gereiša-Tukuma 2.vidusskola 

           Līga Bierande- Irlavas vidusskola 

           Vēsma Balode –Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola 

            Karīna Helmane-Zemgales vidusskola 

           Gundega Šteimaka- Tukuma Raiņa ģimnāzija 

           Ligija Kļaviņa- Tukuma 2 vidusskola 

 

Darba saturs: 

1. Aivars Treidis dalījās pieredzē par Comenius profesionālās pilnveides kursiem 

Anglijā. Ieteikumi un padomi noderēs citiem skolotājiem izvēloties kursu 

vietu, viesģimeni. 

2. Skolotāji iepazinās ar jaunākajām mācību grāmatām un turpmāko plānu 

grāmatu iegādei, lai visus skolēnus nodrošinātu ar mācību grāmatām un darba 

burtnīcām. Iespējamas arī on-line darba burtnīcas. 

3. Skolotāji iepazinās ar diviem ‘’CLIL’’veidiem,’kurus izmantojam angļu 

valodā. OUP izdotajās mācību grāmatās gandrīz katrā nodaļā var atrast 

starppriekšmetu saiti un tēmas, par kurām runājam arī citos mācību 

priekšmetos. 

 

Secinājumi: 

1. Šis ir pēdējais gads, kad profesionālajai pilnveidei skolotāji var pieteikties 

individuāli. Tiek plānots, ka nākošajā posmā skolas rakstīs pieteikumus 

vairāku skolotāju dalībai kursos ārzemēs. Skolotājiem, kuri līdz šim nav 



pieteikušies, saņem papildus punktus pieteikuma vērtējumā. Ieteicams 

izmantot šo iespēju un pieteikties, lai pilnveidotu angļu valodas prasmes, kā 

arī iepazītos ar mācību procesa organizāciju citās valstīs. Vēl būs divi 

pieteikšanās termiņi, informācija par kursu vietām pieejama katalogā. 

2. Mācību stundās esam izmantojuši ‘’CLIL’’. 12.klasei tiek piedāvātas mācību 

stundas bioloģijā, matemātikā un ķīmijā, ja skolotājs uzskata, ka pēc eksāmena 

lietderīgāk ir pilnveidot skolēnu angļu valodas zināšanas citos mācību 

priekšmetos. Stundu plāni un ieteikumi pieejami www.visc.gov.lv  

 

 

Aiva Leitāne - angļu valodas skolotāju  MA vadītāja. 

 

http://www.visc.gov.lv/

