PIELIKUMS Nr.1

Liepājas pilsētas Kulturoloģijas un filozofija skolotāju
metodiskās apvienības darba plāns 2015./2016.m.g.
1.Galvenie uzdevumi mācību gadam.


Realizēt mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus un uzdevumus.



Nodrošināt informatīvo saikni starp skolām, Izglītības pārvaldi, VISC



Dalīties pieredzē, realizējot kulturoloģijas mācību priekšmeta standartu.



Veidot starppriekšmetu saikni piedaloties konkursos



Nodrošināt atbalstošus pasākumus talantīgo un spējīgo skolēnu sagatavošanai
olimpiādēm , konkursiem



Organizēt seminārus pedagogu profesionālo kompetenču paaugstināšanai

2.Pasākumi:
Nr.p.
k.
1.

Tēma
Semināri
-problēmsemināri
“Mācību gada darba
plānošana”

-semināri-praktikumi
“Suitu tradīciju
saglabāšana
21.gadsimtā”

2.

Konsultācijas

3.

Atklātās stundas
kulturoloģijā

4.

Plānotais
rezultāts
Mācību gada
darba plāna
izveide.

Lektori
atbildīgais
B. Bolšteina
kulturoloģijas,
filozofijas
skolotāji

Vieta tiks
precizēta

Tradīciju
saglabāšanas un
nodošanas
metodikas
izzināšana

K.Vasiļevska,
B.Bolšteina

Katra
mēneša
pirmajā
ceturtdienā
15:3017:00
Decembris

Liepājas
A.Puškina
2. vidusskola

Atbalsta
nodrošināšana
skolotājiem

B.Bolšteina

Liepājas 12.
vidusskola

E.Dobreņkaja

Februāris

DALP 5.
vidusskola

Pedagogu
profesionālo
kompetenču
pilnveide

1. kārta
2.11.2015..

Kuldīga

Talantīgo
skolēnu prasmju

Skolu
kulturoloģijas

Laiks

Vieta

24.08.2015.

Liepājas
vakara
/maiņu/ vsk.

12.-16.
oktobris

L.Lauberga
Nikolova

Konkursi
1. Kultūras kanona
konkurss 2015-2016
„Raiņa un Aspazijas

vērtības mūsdienu
cilvēku dzīvē un
notikumos”

2. atklātai konkurss
kulturoloģijā
„Neparastās
ekskursijas Liepājā”
5.

3. kārta
27.03.2016.

Rīga

11.2015.21.04.2016.

Liepājā

1.-3.
decembris,

skolas

Novada kārta

27. janvāris

Liepājas
A.Puškina 2.
vidusskola

Valsts kārta

1. marts

Rīga, LU
vēstures un
filozofijas
fakultāte

Analītiskā darbība
- Eksāmens
kulturoloģijā

-Skolas olimpiādes
darbu veidošana
filozofijā

7.

Jūrmala

un spēju
pārbaude.

Talantīgo
skolēnu prasmju
un spēju
pārbaude.

un literatūras
skolotāji,
B.Bolšteina

B.Bolšteina,
G,Skabarniece

Olimpiādes :
Valsts filozofijas
2. olimpiāde
Skolas kārta

6.

2. kārta
27.-28.
11.2015.

maijs

novembris

2. “Radošums un
inovācijas kultūras
mantojuma apguvē ”

22.10.2015.

novembris

Skolu
olimpiāžu
komisijas
B.Bolšteina

Liepājas
A.Puškina 2.
vidusskola

Eksāmena
izveide
kulturoloģijā

B.Bolšteina un
to skolu
skolotāji, kuru
skolēni kārto
eksāmenu

Liepājas
A.Puškina 2.
vidusskola

Skolas
olimpiādes darba
izveide

B.Bolšteina un
skolu
filozofijas
skolotāji

Liepājas 8.
vidusskola

Pieredzes
apmaiņa kultūras
tradīciju apguvē

Kuldīgas
Centra
vidusskola

Pedagogu
profesionālo
kompetenču
pilnveide

Labākās pieredzes
izzināšana,
apkopošana
1.„Multikulturālisma
metropole –
Ņujorka”

Talantīgo
skolēnu atlase un
sagatavošana
valsts olimpiāde

J.Rudzītis

B.Bolšteina
A.Spuļģe

8.

Tālākizglītības kursi
Tēmas
“ eTwining
projektu
izmantošana mācību
stundu darbā”

februāris

Liepājas
A.Puškina 2.
vidusskola

Metodiskās apvienības vadītājs Baiba Bolšteina

Apgūtas prasme
informācijas un
komunikācijas
tehnoloģiju un
projektu metodes
izmantot mācību
procesā

B.Bolšteina

