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Pārskats par angļu valodas skolotāju MA semināru 

 

 

 

Laiks 

2016.gada 14.oktobris 

 

Vieta 
Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola, Zemītes 5/1, Tukums 

 

Darba forma 

Informatīvs seminārs-praktikums 

 

Tēma, darba saturs 

 

1. MA darba plāns un pasākumu apskats. 

2. Eksāmenu analīze. 

3. Informācija par projektu SAM 8.3.1.1. “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās 

izglītības saturu’’. 

4. 2016.gada CE angļu valodā rezultāti, eksāmena vērtēšana 2017.gadā. 

5. Par bērnu un jauniešu aktivitātēm un apdraudējumiem Internetā caur medijpratības prizmu 

6. Melānijas Vanagas muzeja virtuālā ekspozīcija "ESI PATS!"  

7. Kursos Nīderlandē iegūtā pieredze.( I. Čerpinska) 

8. Dažādi mācīšanās stili. (lektore Dace Miška) 

 

Secinājumi, priekšlikumi 

 

1. Kandavas novada skolotāji izteikuši vēlēšanos piedalīties vidusskolas olimpiādē kopā ar 

Tukuma, Jaunpils un Engures novada vidusskolām.  

2. CE angļu valodā un eksāmens angļu valodā 9.klasei nokārtots ļoti labi. Palielinājies to 

skolēnu skaits, kuri nokārtojuši eksāmenu ar augstu rezultātu. Ar rezultātiem var iepazīties 

IP Gada grāmatā. 

3. 2016.gada 26.septembrī tika apstiprināts jauns projekts  “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu 

vispārējās izglītības saturu’’, kura mērķis ir izstrādāt kompetenču pieejā balstītu mācību 

saturu un standartu visās vecuma grupās no 1,5 gadu vecuma līdz pat 12.klasei. Šajā projektā 

iesaistīsies arī angļu valodas skolotāji. Skolotāji piedalīsies izstrādes un ieviešanas 

struktūrvienībā, kā arī apmeklēs profesionālās pilnveides kursus. Visi materiāli būs pieejami 

skolēniem, vecākiem un skolotājiem e-vidē. Jauno standartu un saturu sāks ieviest 

2018.gada 1.septembrī un pabeigs 2021./2022.m.g., ieviešot jaunus eksāmenus. Jaunais 

standarts palīdzēs skolēnam apgūt jaunas kompetences, zināšanas un prasmes. Projekta 

mērķis ir arī veidot jaunu pieeju vērtēšanai. 

4. Skolotājiem lielāku uzmanību jāpievērš vēstules un esejas organizācijai CE, jo skolēni iegūst 

vismazāk punktus šajā kritērijā. Jāaicina skolēnus izmantot piezīmēm un plānošanai 

paredzēto vietu, lai labāk saplānotu savu darbu, izvairītos no liekiem svītrojumiem. 

2018.gada eksāmenā plānots izmainīt runāšanas daļu, 2.uzdevums (lomu spēle) tiks atcelts 

vai aizstāts ar citu uzdevumu. Arī šogad CE var aizstāt ar starptautiski atzītu eksāmenu angļu 

valodā. 

5. Mēs pārejam no modeļa, kad skolotājs klases priekšā sniedz visu informāciju, uz modeli, 

kurā skolēns pats aktīvi meklē informāciju mācību grāmatā un internetā. Taču jāatceras, ka 

internetā iegūto informāciju ir jāpārbauda vairākos avotos, lai pārliecinātos par ticamību. 

Mācību stundā izmantotie mediji ir saistīti ar stundas mācību mērķi. Tiem nav tikai 



izklaidējošs raksturs. Skolotājs ir atbildīgs arī par to, lai skolēns apzinātos pastāvošos riskus 

un zinātu droša interneta lietošanas noteikumus. 

6. Skolotājiem nosūtītā prezentācija pat Melānijas Vanagas muzeja virtuālo ekspozīciju 

palīdzēs izvērtēt interneta vietnē pieejamā materiāla nozīmīgumu un izmantojamību angļu 

valodas un audzināšanas stundās. 
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