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Sanāksme novadu dabaszinātņu un matemātikas
pedagogiem.
Darba plānā:
1.Jauno mācību standartu apspriešana.
Aicināti dabaszinātņu jomas (bioloģijas, ķīmijas, fizikas,
dabaszinības 5.-6. klasēs, ģeogrāfijas) un matemātikas
jomas pedagogi (visi, kas savā skolā māca attiecīgos
priekšmetus).
Lūgums iepazīties ar savas jomas jauno standarta projektu
vietnē www.skola2030.lv
Krievu valodas (svešval.) skolotāju MA profesionālās
kompetences pilnveides izbraukuma seminārs „METODE
“ТАНДЕМ”. TEORIJA UN PRAKSE” Jaunmārupes
pamatskolā. Izbraukšanas laiks un vieta tiks precizēta
dalībniekiem.
Profesionālās kompetences pilnveides seminārs vizuālās
mākslas pedagogiem:
· MA sanāksme,
· Lekcija ,,Radošuma attīstīšana vizuālās mākslas stundās".
(Lektore Mg.psych. Dz.Vanaga)
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Sanāksme novadu pirmskolas un sākumskolas mācību
jomas pedagogiem.
Plānotā darba kārtība:
1.Pirmsskolas un sākumskolas jomu koordinatoru ziņojums
pedagogiem, kādas praktiskas izmaiņas gaidāmas izglītības
iestādēs projekta Skola2030 ietvaros.
2.Pirmsskolas un sākumskolas speciālistu pieredze darbā ar
5-6 g. b. grupām, 1.- 3. klasi:
• pieredze bērnu sagatavošanā skolai, pāreja uz 1.
klasi (+, - viedokļi);
• debates par mācību satura pēctecību, sadarbības
iespējas starp iesaistītajiem skolotājiem;
• bērnu apmācībā izmantotie mācību komplekti,
vide;
• skolotāju viedoklis par izglītības pieejamību,
pašvaldības atbalsts.
3.Priekšlikumu izteikšana par pirmskolas, sākumskolas
mācību jomas organizēšanu VISC mājas lapā (līdz
1.februārim) vai jomu koordinatoriem.
Laipni gaidīti pirmskolas pedagogi, kuri strādā
izglītības iestāžu pirmskolas grupās, novadu izglītības
iestāžu metodiķi un no katras izglītības iestādes viens
sākumskolas pārstāvis.
Bioloģijas, ķīmijas, ģeogrāfijas, dabaszinību un
ekonomikas pedagogiem A programmas kursi
“ Mūsdienīga mācību stunda, īstenojot kompetenču
pieeju izglītībā" ( tikai reģistrētajiem dalībniekiem).
(Lektors R.Ozols, Mūžizglītības un kultūras institūts
"Vitae").
Seminārs matemātikas pedagogiem “ Uz kompetencēm
balstītas izglītības ieviešana matemātikas stundās”.
Novadu un Jēkabpils pilsētas skolu ekonomikas skolotāju
MA sanāksme.
Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3.klasei (mutvārdu
daļa).
Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6.klasei (mutvārdu
daļa).
Neklātienes konkurss “Es un mana ģimene ceļam godā
Dievu”.
Šahs 2002.gadā dzimušajiem un jaunākiem zēniem un
meitenēm lielo skolu grupā.
Vēstures olimpiāde 9. un 12.klasei.
Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.klasei.
Pilsētas/ novadu latviešu tautas dziesmu dziedāšanas
sacensības skolu jaunatnei „Lakstīgala 2018” ( I kārta).
Profesionālās kompetences pilnveides seminārs - apmācība
psihologiem un psiholoģijas skolotājiem ‘’Klases
kolektīva saliedēšanas tehnikas adaptācijas periodā’’.
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Informātikas (programmēšanas) olimpiāde (tiešsaistē) 8.12.klasei.
Sociālo pedagogu MA sanāksme.
Tēma: Profesionālās efektivitātes paaugstināšana.
Supervīzijas 2. nodarbība. (Vadītāja D.Indzere).
Volejbols 1998.-2001.g.dzimušajiem jauniešiem lielo
skolu grupā.
Literārā pasākuma ''Lasītprieks'' darba grupas sanāksme.
Darba grupā - Ābeļu pamatskolas, Krustpils pamatskolas,
Jēkabpils pamatskolas, Viesītes vidusskolas, Salas
vidusskolas, Jēkabpils vakara vidusskolas, JVĢ
bibliotekāres.
Fizikas olimpiāde (tiešsaistē) 9. - 12.klasei.

Filozofijas olimpiāde 11.-12.klasei.
Volejbols 1998.-2001.g.dzimušajām jaunietēm lielo skolu
grupā.
Deju seminārs 5. – 9. klašu kolektīviem.

Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības skolu
jaunatnei „Lakstīgala 2018”, II kārta, Latgales novads.
Latviešu valodas un literatūras olimpiāde (tiešsaistē)
11.-12.klasei.
Bioloģijas konkurss “Ieskaties dabā”.
Angļu valodas olimpiāde 8., 9.klasei.
Volejbols 2002.-2003.gadā dzimušajām meitenēm lielo
skolu grupā.
Florbols 2002.-2004.gadā dzimušajiem zēniem mazo
skolu grupā.
Ekonomikas olimpiāde (tiešsaistē) 10.-12.klasei.
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