
Pirmsskolas skolotāju MA 

 darbības analīze par  2017./2018 m. g. 

1. MA sanāksmes (protokolu konspektīvās atskaites) 

N.p.k. Datums Sanāksmes  mērķis, apspriestie 

jautājumi 

Secinājumi, perspektīva 

1. 25.08.17 Dagdas novada pirmsskolas skolotāju 

MA sanāksme: 

* Ieskats 2016./17.m.g.paveiktajās 

aktivitātēs 

* Pirmsskolas skolotāju MA darba 

plānošana2017./18.m.g. 

Nolēma: aktīvi iesaistīties 

pasākumu, rotaļnodarbību un citu 

izglītojošu pasākumu organizēšanā 

un pilnveidošanā atbilstoši 

izstrādātajam darba plānam. 

2. 27.12.17 Skolotāju radošā darbnīca: 

,,Ziemassvētku dekors’’ 

Katra skolotāja izveidoja eglīšu 

rotājumu- bumbu, kuras 

darināšanai izmantoja putuplasta 

bumbu, pērlītes , atlasa lentes, 

šņores. 

3. 08.03.18

. 

Pieredzes –apmaiņas brauciens uz 

Līvānu pirmsskolas izglītības iestādēm 

Gūti jauni iespaidi ,pieredze, idejas. 

Notika diskusijas par pirmsskolas 

izglītībā aktuāliem jautājumiem, 

par jaunā mācību satura ieviešanu 

pirmsskolā. 

4. 25.04.18

. 

Informatīvais  seminārs ,,Kompetenču 

pieeja mācību saturā''(skola 2030) 

Iepazināmies ar jaunajām 

pirmsskolas  vadlīnijām un  jaunā 

mocību satura programmas 

paraugiem. Katra  pedagoģe dalījās 

savā skatījumā saistībā ar jaunā 

mācību satura ieviešanu savā 

iestādē. 

 

2. PII audzēkņu  audzināšanas un mācību aktuālākās problēmas  

Problēma Risinājums, secinājums 

Valodas prasmes Organizēt  vairāk izglītojošu  pasākumu (latviešu 

valodā) kopā ar vecākiem. Jācenšas izmantot materiālus , 

kas ir izstrādāti (VISC; un citus pieejamos līdzekļus) 

efektīvākai   un gramatiski pareizai runas attīstībai. Rīkot  



izglītojošus pasākumus bērnu valodas prasmju 

pilnveidošanai.  

Teksta izpratne. Audzēkņi ir apguvuši lasīšanu, bet nespēj  izvērtēt izlasītā 

saturu, jēgu. 

 

3.Atbalsta pasākumi pedagogiem (kursi, semināri ) 

N.p.k. Datums Kursu, semināra tēma, stundu skaits Dalībnieku skaits 

1. 01.03.18 ,Pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības 

sekmēšana izglītības iestādē 

6 

2. 22.03. Ritma izjūta mūzikas rotaļnodarbībās 1 

 

4. Skolotāju radošā darbība - metodiskās izstrādnes, dalība skolotāju lasījumu konferencēs, 

meistarklases vai kādas citas aktivitātes 

N.p.k. Skolotājs Metodiskās izstrādnes nosaukums/lasījuma tēma/meistarklases tēma 

1. I.Plakoša ,,Spēle-viena no metodēm pirmsskolas vecuma bērnu ekoloģiskajā 
audzināšanā. (Starptautiskā lasījumu konference Lietuvā) 

2. I.Pauliņa. Pirmsskolnieku darba audzināšana telpā. (Starptautiskā lasījumu 
konference Lietuvā) 

3. L.Lukaševiča Pirmsskolnieku darba audzināšana ārā. (Starptautiskā lasījumu 
konference Lietuvā 

4. 
 

I.Plakoša Ekoloģiskā didaktiskā spēle ,,Smaidīgā saulīte’’ (prezentācija notika 
Lietuvā) 

5. Pirmsskolas  
skolotājas 

Radoša darbnīca ,,Ziemassvētku dekors’’ 

6. I.Plakoša  Izstrādātas 2 darba lapas nākamo pirmklasnieku zināšanu 
diagnosticēšanai. 

7. Pirmsskolas 
skolotājas 

Dalība, ,Mazās dzimtenes olimpiādē’’ Ezernieku SN 

8. 
 

Pirmsskolas 
skolotājas 

Dalība festivālā ,,Apskauj mani, māmuliņa’’ 

5. Secinājumi un ieteikumi sadarbībai ar skolām un IKSN 

Visas novada pirmsskolas pedagoģes ar lielu entuziasmu un radošumu iesaistījās metodiskās 

apvienības darba plāna īstenošanā. Notika vairākas tikšanā, kur pedagoģes  diskutēja ,izteica savu 

viedokli  un  priekšlikumus par jaunā mācību satura ieviešanu pirmsskolā. Veiksmīgi  un aizrautīgi 

pavadīti-pieredzes apmaiņas brauciens un ziemassvētku radošā darbnīca, novada olimpiskās spēles 

pirmsskolas vecuma bērniem. Paldies IKSN vadītajai Marijai Micķevičai un izglītības darba 

speciālistei Regīnai Pauliņai  par sniegto atbalstu novada pasākumu organizācijā. 



Metodiskās apvienības vadītāja: Iveta   Plakoša                     2018. gada 05.jūnijs. 

 

 


