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JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBA
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Jēkabpilī
2017.gada 09.oktobrī
Nr. JNP/2-13.1/17/1080
Novadu izglītības iestāžu vadītājiem
PASĀKUMU PLĀNS
2017.gada o k t o b r i m ( p a p i l d i n ā j u m i I )
10.10.2017.
(tiek atcelts)
23.10.2017.
(pārcelts uz
novembri)
25.10.2017.

plkst.10.00
Biržu
internātpamatskolā
plkst.10.00
Jēkabpils Valsts
ģimnāzijā
plkst.9.00
Jēkabpils Valsts
ģimnāzijā

26.10.2017.

27.10.2017.

plkst.13.00
Jēkabpils Valsts
ģimnāzijā
Vadītāja
Muižniece
65220737

Futbols 2001.-2004.g.dz. zēniem mazo skolu grupā.

Informatīvais seminārs novadu un Jēkabpils pilsētas skolu latviešu valodas
un literatūras skolotājiem par izglītības procesa aktualitātēm (eksāmenu
rezultāti, olimpiādes u.c.), semināros gūtām atziņām par kompetenču
izglītības saturu un metodiku.
Seminārs novadu un Jēkabpils pilsētas skolu mājturības un tehnoloģiju
skolotājiem ( koka un metāla tehnoloģiju un tekstiltehnoloģiju)
Darba kārtībā paredzēts:
1.Ievads. Aktuālais 2017./2018. mācību gadā
I.Purviņa
G. Grieķeris (abas skolotāju grupas kopā)
2.
Japāņu nažu Torijo prezentācija
( Damaskas tērauds), dažādi nažu aksesuāri, nažu asināšana, nažu
asināšanas ierīces, vara, kapara trauki, virtuves piederumi.
Uzņēmuma Virtuves Lietas (SIA Edimar), oficiālais japāņu nažu un
aksesuāru brenda TOJIRO izplatītājs Baltijā. (abas skolotāju grupas kopā)
3.
Puķu bode ,,Tatija'' floristes Olitas Baklānes meistarklase ,, Dažādi
paņēmieni telpisku apsveikumu gatavošanā.''
Lai veiksmīgi darbotos, katrs līdzi paņem līmes pistoli, šķēres, konfektes (
daudzums un šķirne pēc izvēles). Pārējie materiāli būs uz vietas.
I.Purviņa
(tekstiltehnoloģiju skolotāju grupai)
4.
Viesītes vidusskolas mājturības skolotāja
G. Grieķera meistarklase ,,Darbs ar koku'', ar materiāliem un
instrumentiem nodrošinās. G. Grieķeris (koka un metāla tehnoloģiju
grupai)
5.
Asares pamatskolas mājturības skolotājas K. Rubiķes meistarklase
,,Senas maizes receptes. Gatavošanas demonstrējums un degustācija''
I.Purviņa
(abas skolotāju grupas kopā)
Profesionālās kompetences pilnveides seminārs novadu un Jēkabpils
pilsētas skolu vizuālās mākslas skolotājiem uz Rīgas mākslas muzejiem.
Izbraukšana no Vecpilsētas laukuma plkst. 8.00.
Pieteikties pie MA vadītājas A.Grišules (t.29146304; e-pasts:
birzipsk@inbox.lv) līdz 19.10. Dalības maksa 6 eiro.
MA sanāksme novadu un Jēkabpils pilsētas skolu informātikas
skolotājiem.
A.Ķiploka

