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1. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana.
Mērķis: Pilnveidot mācību procesa organizāciju atbilstoši kompetenču
mācību saturam, daudzveidīgu darba formu un metožu izmantošana
mācību satura apguvei.
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Uzdevumi:
Veikt komandas darbu mācību satura plānošanā un apguvē, atlasot būtiskākos
sasniedzamos rezultātus atbilstoši pirmsskolas attīstības posmam, konkrētas
tēmas apguvei.
Attīstīt vērtībās balstītos tikumus un ieradumus atbilstoši vecumposmam
mijiedarbībā ar ģimeni.
Nodrošināt atbilstošu vidi bērna ierosinātai un pedagoga organizētai darbībai
atbilstoši bērna vajadzībām, mēneša tēmai un aktuāliem notikumiem.
Ieviest pārmaiņas bērnu mācīšanas un mācīšanās procesā:
●
kopīgi izvirzīt uzdevumus;
●
plānot secīgas darbības uzdevumu īstenošanai;
●
pilnveidot grupas vidi;
●
mācību procesā pētīt, eksperimentēt un risināt problēmas;
●
ievērot atgriezeniskās saites pamatprincipus (paslavē, pajautā, piedāvā,
secini).
Pilnveidot izglītojamo sasniedzamo rezultātu vērtēšanas formas un metodiskos
paņēmienus.
Veidot pratību pamatus mācību jomās, ievērojot pakāpenības principu.
Sekmēt vispusīgu bērna attīstību, ievērojot viņa intereses, spējas un pieredzi.
Piedalīties izglītības iestādes attīstībā, dalīties savā darba pieredzē, apmeklēt
kvalifikācijas celšanas kursus un seminārus.

2. Metožu

un paņēmienu dažādošana – bērnu izpratnes
veidošanai par dzimto valodu un tās uzbūvi.

Mērķis: Sekmēt pareizu latviešu valodas skaņu un skaņu savienojumu izrunu,
aktivizēt saistītās runas prasmes.
Uzdevumi.
1. Mācību jomu saiknes nodrošināšana bērnu valodas attīstībā un pilnveidošanā.
2. Caurviju prasmju - sadarbības un līdzdalības integrēšana valodas mācību
jomā, veidot spēju sarunāties, saprasties, uzklausīt citus, pamatot savu domu.

3. Bagātināt un aktivizēt bērnu vārda krājumu.
4. Veikt bērnu valodas vērtējumu, noteikt stiprās un vājās puses, nospraust
uzdevumus turpmākam darbam.
5. Veidot bērnos pratību pamatus valodas mācību jomā, lepoties ar saviem
sasniegumiem.
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Rotaļu darbība, tematiskie pasākumi:
1. Atjaunot mācību centru saturu un attīstošo vidi atbilstoši sasniedzamo
rezultātu sasniegšanai.
2. Organizēt latvieši gadskārtas svētkus Miķeļdienu, attīstīt bērnu spēju
darboties atbilstoši situācijai un videi, pieņemt noteikumus, veikt darbības
saskaņoti, atbilstoši iecerei. (radošās darbnīcas) (29.09.2020.)
3. Organizēt veselības pārgājienu, sporta sacensības un izpriecas, attīstīt
fiziskās īpašības.
4. Piedalīties Tukuma novada organizētājā Futbola dienā.( 18.09.20202.)
5. Paplašināt bērnu zināšanas un izpratni par latviešu tautas gadskārtu svētkiem,
tradīcijām
‘’ Mārtiņiem”.
6. Organizēt bērnu radošo darbu izstādi „Rudentiņš sētiņā!”.
7. Organizēt svētku pasākumu Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai. (17.11.2020.)

Mācību procesa organizācija:
1. Skolotājām logopēdēm skolotājiem veikt sākotnējo bērnu valodas prasmju, skaņu
izrunas izvērtējumu turpmāko uzdevumu plānošanai, sastādīšanai.
2. Paplašināt pedagogu profesionālās prasmes, organizēt kursus „Kompetenču
pieejā balstīta mācību satura realizācija un plānošana”.( lektore I. Irbe – 1,2,3 daļas) .
3.Veikt bērnu mācību sasniegumu vērtēšanu izmantojot daudzveidīgus vērtēšanas
metodiskos paņēmienus un formas.
4.Veikt pedagogu pieredzes apmaiņu, diskusijas plānošanas darba pilnveidošanai.
Sadarbība ar ģimeni:
1. Organizēt grupu vecāku sapulces (septembris, oktobris 2020.)
2. Organizēt Iestādes padomes sēdi (oktobris 2020.)

