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Aicinām pieteikties pārstāvi dalībai Eiropas Moderno valodu centra 

rīkotajā seminārā 

VISC aicina pieteikties pārstāvi dalībai Eiropas Moderno valodu centra (EMVC) 

seminārā Nr.4/2017 "Valodas izpratnes veidošana citu mācību priekšmetu stundās 

(Developing language awareness in subject classes)" EMVC vidēja termiņa 

programmas 2016.-2019.gadam aktivitāšu ietvaros, kas notiks Grācā, Austrijā. 

Semināra norises laiks: 2017.gada 16.-17.novembris. Darba valodas: angļu un franču 

(tiks nodrošināta sinhronā tulkošana).  

Dalībnieku profils: 

Profesionālā pieredze  

 Dažādu mācību priekšmetu skolotāji, kuri strādā ar 12-13 gadus veciem 

skolēniem; 

 skolotāju sagatavotāji, vecākie skolotāji; 

 atbildīgie par migrantu izglītības programmu izstrādi;  

 valodu skolotāji – citu mācību priekšmetu skolotāju mentori.  

Nepieciešamā pieredze un kompetences: 

 Darba pieredze ar šīs vecuma grupas skolēniem un mācību priekšmetu 

pasniegšanā skolas mācību valodā (Lat2).  

Semināra pamattēmas: 

 konceptu un materiālu izstrāde; 

 aprobācija. 

Paredzamie uzdevumi: 

Pirms semināra:  

 aptaujas aizpildīšana tiešsaistē; 

 iepazīšanās ar sagatavotajiem materiālu paraugiem; 

 labās prakses piemēru skolas mācību valodas mācīšanā apkopošana; 

 atsauksmju sniegšana par projekta komandas izstrādātajiem un semināra 

dalībniekiem nosūtītajiem materiāliem. 

 

Semināra laikā: 

 atsauksmju un ierosinājumu sniegšana par sagatavotajiem mācību materiāliem 

un metodēm; 

 vadlīniju izstrāde mācību materiālu gatavošanai dažādiem mācību 

priekšmetiem; 

 vadlīniju izstrāde palīgmateriālu izveidei citu mācību priekšmetu skolotāju 

izpratnes padziļināšanai par valodas lomu dažādu mācību priekšmetu apguvē. 

Pēc semināra: 

 sagatavoto materiālu paraugu aprobācija un ieviešana.  

 

Sasniedzamie mērķi un paredzamie rezultāti: 

 metode un konkrēts scenārijs, kā sniegt atbalstu/atbalsta sniegšanai Lat2 

skolēniem mācību satura apguvē;  

 padziļināta izpratne par valodas lomu dažādu mācību priekšmetu apguvē.  

 

Pretendentu atlasi rīko Valsts izglītības satura centrs.  

Pieteikšanās termiņš – 2017.gada 15.jūlijs. 

Lai pieteiktos dalībai seminārā, pretendentam jāiesniedz CV un motivācijas 

vēstule (latviešu valodā). Motivācijas vēstulē jānorāda atbilstība EMVC 



noteiktajam semināra dalībnieka profilam, seminārā iegūtās informācijas un atziņu 

izplatīšanas veidi. Dokumenti ar norādi "Dalībai EMVC seminārā 4/2017" 

jānosūta: 

 uz e-pastu rita.kursite@visc.gov.lv   

 vai nosūtot pa pastu uz Valsts izglītības satura centru, Vaļņu iela 2, 715.kab., 

Rīga, LV-1050 (15.jūlijs - pasta zīmogs) 

Papildu informācija rakstot uz e-pastu: rita.kursite@visc.gov.lv 

 

Nominācijas forma angļu un franču valodā [DOC]  

 

Detalizēta informācija par projektu EMVC vietnē   www.ecml.at/languageinsubjects 
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