
  

 

RĒZEKNES PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU 

VALODU ( LATVIEŠU VALODA) 
(mācību joma) 

SKOLOTĀJU 

  

 DARBA PLĀNS 

2019./2020.M.G. 

 

Jomas  vadītāja 

IRĒNA PRIKULE 
   (vārds/i, uzvārds/i) 

 

1. 2019./2020.m.g. izvirzītā/-ās prioritāte/-es mācību jomas darbībai:  
 

1) Pedagogu profesionālo zināšanu un kompetenču pilnveide, tālākizglītība un labākās 

pieredzes izzināšana kompetenču pieejas ieviešanā mācību procesā. 

2) Dažādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbību vienas mācību jomas ietvaros un starp 

dažādām mācību jomām jaunā mācību satura apguves plānošanai un īstenošanai. 

3) Izglītojamo individuālo vajadzību, spēju un talantu attīstīšana mācību procesā. 

 

2. Galvenie  uzdevumi 2019./2020.m.g.: 
 

 

1) Organizēt atbalsta pasākumus pedagogiem kompetenču pieejā balstīta mācību satura 

īstenošanai izglītības procesā. 

2) Aktualizēt efektīvas mācību stundas plānošanu un vadīšanu, akcentējot sasniedzamā 

rezultāta un atgriezeniskās saites nozīmi mācību procesā. 

3) Sekmēt izglītojamo individuālo kompetenču un dzīves prasmju attīstību. 

 

3. Valodu (latviešu) jomas darbības plānojums  2019./2020.m.g.  
                   

Pasākums Mērķauditorija 
Norises laiks, 

vieta 
Atbildīgais Piezīmes 

Valodu jomas skolotāju 

metodiskā sanāksme 

Latviešu valodas 

(dzimtās) un 

mazākumtautību izglītības 

progr. latviešu 

val.skolotāji 

23.09.2019., 

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

 

 

I.Prikule 

 

Latviešu valodas 2.posma 

olimpiāde  

(mazākumtautību izglītības 

programmas) skolu 7.-8.kl. 

skolēniem 

Mazākumtautību 

izglītības iestāžu  

7.-8.kl. skolēni 

18.10.2019., 

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

 

 

I.Prikule 

18 dalībnieki 

Metodiskais seminārs  

Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā 
,,Mūsdienīga mācību 

stunda” 

Latviešu valodas 
(dzimtās) un 

mazākumtautību izglītības 

progr. latviešu 

val.skolotāji 

31.10.2019., 
Rīgas Klasiskā 

ģimnāzija  

Purvciema iela 

38 

I.Prikule 

Blokstundu 

apmeklējums 
4. - 6.un  

7. - 12.kl. 

grupā 

Darbnīca 

tekstpratībā  



,,No teksta uz 

tekstu” 

 

Valodu jomas skolotāju 

metodiskā sanāksme 

Latviešu valodas 

(dzimtās) un 

mazākumtautību izglītības 

programmas latviešu val. 

skolotāji 

12.2019., 

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

 

 

I.Prikule 

 

 

Radošo darbu konkurss ,,Es 

mīlu Latviju” 

 

Noslēguma pasākums 

konkursa laureātiem 

Latgales novada un Valsts 

ģimnāziju 7.-9.kl. 

un 10.-12.kl. skolēni 

Oktobris- 

novembris 

14.11.2019. 

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

 

 

A.Deksne 

 

I.Prikule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latviešu valodas un 

literatūras olimpiādes 

2.posms 8.-9.kl. skolēniem 

 

Rēzeknes pilsētas 

vispārizglītojošo skolu  

8.-9.kl.skolēni 

13.01.2020., 

Rēzeknes Valsts  

1.ģimnāzija 

 

I.Prikule 

 

Latviešu valodas un 

literatūras olimpiādes  

2.posms  

11.-12.kl. skolēniem 

 

Rēzeknes pilsētas  

vispārizglītojošo skolu  

11.-12.kl.skolēni 

27.01.2020., 

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

 

I.Prikule 

 

Valodu jomas skolotāju 

metodiskā sanāksme 

 

Latviešu valodas (dzimtās) 

un mazākumtautību 

izglītības programmas 

latviešu val.skolotāji 

02.2020., 

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

 

I.Prikule 

 

Dzimtās valodas dienas 

pasākums  

7.-9.kl. skolēniem  

 

Rēzeknes pilsētas 

vispārizglītojošo skolu  

7.-9.kl.skolēni 

21.02.2020., 

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

A.Deksne 

I.Prikule 

 

Izglītojoši semināri 

,,Radošums kā caurviju 

prasme latviešu valodas un 

literatūras stundās un 

ārpusklases aktivitātēs” un  

,,Aktuāli tekstveides 

jautājumi” 

Latviešu valodas (dzimtās) 

un mazākumtautību 

izglītības programmas  

latviešu val.skolotāji  

2020.gada marts-

aprīlis  

 

 

I.Prikule 

Vada 

Daugavpils 

Valsts 

ģimnāzijas sk. 

I.Kondratjeva 

un I.Žukovska 

 

8. Latgales novada latviešu 

valodas un literatūras atklātā 

olimpiāde  

5.-6.kl. skolēniem  

 

Latgales novada 

vispārizglītojošo skolu  

5.-6.kl. skolēni 

03.2020., 

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

 

I.Prikule 

 

 

 

Labās prakses piemēru 

popularizēšana -  

Latviešu valodas (dzimtās) 

un mazākumtautību 

04.2020., 

Rēzeknes Valsts 

I.Prikule  



metodisko ideju tirdziņš 
 

izglītības programmas 
latviešu val. skolotāji 

1.ģimnāzija 

Valodu jomas skolotāju 

metodiskā sanāksme 

 

Latviešu valodas (dzimtās) 

un mazākumtautību 

izglītības programmas 

latviešu val. skolotāji 

05.2020., 

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

 

I.Prikule 

 

 

                                                                                                          

Jomas vadītājs/i: Irēna Prikule     (Vārds,uzvārds) 

             

01.112019.  


