
Pirmsskolas skolotāju MA 

 darbības analīze par 2018./2019 m. g. 

1. MA sanāksmes (protokolu konspektīvās atskaites) 

N.p.k. Datums Sanāksmes mērķis, apspriestie 

jautājumi 

Secinājumi, perspektīva 

1. 27.08.18

. 

Dagdas novada pirmsskolas skolotāju 

MA sanāksme: 

* Ieskats 2017./18.m.g.paveiktajās 

aktivitātēs 

* Pirmsskolas skolotāju MA darba 

plānošana2018./18.m.g. 

Izanalizēts metodiskais darbs par 

iepriekšējo mācību gadu. 

 

 

Izstrādāts darba plāns jaunajam 

mācību gadam. 

2. 20.11.18

. 

Skolotāju iepazīstināšana ar kursos un 

konferencēs gūto informāciju un izdales 

materiāliem. 

Visi novada skolotāji izteica savas 

pārdomas par turpmākā darba 

plānošanu . 

 

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, zems vārdu krājums Audzēkņi ir apguvuši lasīšanu, bet nespēj izvērtēt izlasītā 

saturu, jēgu. Maz runā latviešu valodā , līdz ar to netiek 

paplašināts bērnu vārdu krājums. 

Audzēkņu pasivitāte, agresivitāte, 

attiecībā pret veicamo (dalība 

rotaļnodarbībās). 

Veikt vairāk sarunas ar vecākiem par bērnu uzvedību, 

attieksmi pret skolotājiem un vienaudžiem. 

 

  



3.Atbalsta pasākumi pedagogiem (kursi, semināri ) 

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

1. 27.08.18 Augusta konference “Atvērti attīstībai”, 6 st 7 

2. 19.09.18 

18.01.19 

18.03.19 

 

,,Bērna talanta identificēšana un vecināšana izglītības 

iestādē’’(1., 2. 3. Modeļi) 36st 

 

1 

 3. 25.10.18 ,,Speciālo zināšanu apgūšana bērnu tiesību 

aizsardzības jomā’’ 8 st 

 1 

 4. 14.02.19

. 

Darba metodes un organizācijas formas tēlotājdarbībā 

8 st. 

6 

5. 19.03.19 Pirmsskolā- no domāšanas un darīšanas uz zināšanām. 

Jauno vadlīniju saturs.4 st 

1 

6. 20.04.19 Kursi-lekcija “Profesionālā izdegšana un tās 

profilakse”, 2 st., 

3 

 

 7. 

 

 

09.05.19 

 

 

Antimobinga programma darba ar maziem bērniem,, 

Lielā dzīves skola’’ 8st. 

 

 

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 Izstrādātas 2 darba lapas nākamo pirmklasnieku zināšanu 
diagnosticēšanai. 

2. I.Pauliņa. Organizēja ar bērniem uzvedumu “Vecīša cimdiņš” lasījumu konferencē 
“Darba metodes un organizācijas formas tēlotājdarbībā’’ Dagdas PII 
“Saulīte”. 

3. L.Lukaševiča Organizēja ar bērniem uzvedumu “Vecīša cimdiņš” lasījumu konferencē 
“Darba metodes un organizācijas formas tēlotājdarbībā” Dagdas PII 
“Saulīte”. 



 

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, vides organizēšanu 

pilnvērtīgam darbam un darba plānošanu. Veiksmīgi un aizrautīgi pavadīti 3 ar jaunām 

kompetencēm saistīti pieredzes apmaiņas pasākumi , radošā darbnīca “Dāvana Latvijai” novada 

orientēšanās pasākums pirmsskolas vecuma bērniem “Zini vai mini”. Diemžēl netika īstenots 

ieplānotais pieredzes apmaiņas brauciens uz cita novada pirmsskolas izglītības iestādi. Paldies IKSN 

vadītājai Marijai Micķevičai un izglītības darba speciālistiem Regīnai Pauliņai un Valdim Orolam par 

sniegto atbalstu novada pasākumu organizācijā. 

Metodiskās apvienības vadītāja: Iveta Plakoša 2019. gada 13.jūnijs. 

4. A.Jasjukeviča Dalība lasījumu konferencē “Darba metodes un organizācijas formas 
tēlotājdarbībā” Dagdas PII “Saulīte”. 

5. J.Slapiņa Dalība lasījumu konferencē “Darba metodes un organizācijas formas 
tēlotājdarbībā” Dagdas PII “Saulīte”. 

6. N.Saveļjeva  Dalība lasījumu konferencē “Darba metodes un organizācijas formas 
tēlotājdarbībā” Dagdas PII “Saulīte”. 

7. K.Razāne Dalība lasījumu konferencē “Darba metodes un organizācijas formas 
tēlotājdarbībā” Dagdas PII “Saulīte”. 

8. 
 

I.Domkova Dalība lasījumu konferencē “Darba metodes un organizācijas formas 
tēlotājdarbībā” Dagdas PII “Saulīte”. 

9. Pirmsskolas 

skolotājas 

Radošā darbnīca Asūnē “Dāvana Latvijai”. 

10. Pirmsskolas 

skolotājas 

Festivāls “Apskauj mani, māmuliņa!” 

11. Pirmsskolas 

skolotājas 

Pieredzes apmaiņas pasākums 
“Mācību un izziņas ekskursiju organizēšana pirmsskolā - pedagogu labā 

prakse caurviju kompetenču attīstīšanā”. 

12. Pirmsskolas 

skolotājas 

Pieredzes apmaiņas pasākums 
“Bērna pētnieciskā darbība pieaugušo radītajā vidē caur rotaļām”. 

13. Pirmsskolas 

skolotājas 

Pieredzes apmaiņas pasākums 
“Latviešu valodas un dabas zinību dialogā. Attīstām valodu un 

kompetences.” 

14. I.Plakoša un 

Pirmsskolas 

skolotājas 

Orientēšanās pasākums pirms skolēniem “Zini vai mini” Ezerniekos. 


