Mūzikas metodiskās apvienības darba plāns 2015./2016.m.g.

1.Galvenie uzdevumi mācību gadam.
- Nodrošināt talantīgo skolēnu zināšanu, iemaņu, radošo spēju attīstību.
- Veidot efektīvas un mūsdienīgas mācību stundas.
- Sniegt metodisku atbalstu un aktuālu informāciju skolotājiem.
- Sadarboties ar citu mācību priekšmetu metodiskajām apvienībā, lai veicinātu
starppriekšmetu saikni.
- Akīvi piedalīties Liepājas, nsnovada, valsts mēroga muzikālajos pasākumos.
- Kvalitatīvi sagatavoties un veiksmīgi piedalīties 1.-4. Klašu koru festivālā – konkursā
„Tauriņu balsis”.
2.Pasākumi:
Nr.p.k. Tēma
1.

2.

Laiks

Vieta

Plānotais
rezultāts

Lektori
atbildīgais

26.08.2015.

Liepājas
5.vsk.

Darba analīze,
metodiskie
ieteikumi,
individuālie
plāni.

I.Āboliņa

-Seminārs
mūzikas
skolotājiem
2015./2016.m.g.
MA darba plāna
precizēšana,
plānoto
uzdevumu
realizēšanas
nosacījumi un
aktualitātes.

08.10.2015.

Liepājas
8.vsk.

Uzdevumu
I.Āboliņa
konkretizēšana, J.Ločmelis
metodiskie
ieteikumi.

-Jaunumi un
prioritātes
skolēnu
muzikālajā
audzināšanā.

01.2016.

Liepājas
8.vsk.

Informatīva un
metodiska
palīdzība
skolotājiem.

I.Āboliņa

-Mācību gada
izvērtējums.

05.2016.

Liepājas
8.vsk.

I.Āboliņa

Konsultācijas

Pēc
pieprasījuma

Sasniegto
rezultātu
izvērtējums.
Sniegta
informatīva un
metodiska
palīdzība.

Semināri
-Darbs
metodiskajās
apvienībās

I.Āboliņa

3.

4.

5.

Radošā darbnīca
-Radošuma
nedēļas ietvaros
koru kari
„Dziesmas manai
Liepājai”.

03.2016.

?

Pēc iespējas
vairāk skolu
iesaistīšanās
šajā pasākumā
un skolēnu
pozitīvās
attieksmes
veidošana pret
mūzicēšanu.

Skolēnu
līdzpārvalde

Konkursi
-Mazo vokālo
koletīvu konkurss
„Balsis”.
 Pilsētā

02.2016.

Liepājas
5.vsk. ?

J.Ločmelis



Novadā

04.03.2016.

Liepājas
5.vsk.?

Talantīgo
skolēnu vokālo
un
daudzbalsīgas
dziedāšanas
iemaņu
pilnveide.

-Latviešu tautas
dziesmu
dziedāšanas
sacensības
„Lakstīgala”.

05.02.2016.

Kuldīga

Iemācīt pēc
iespējas vairāk
latviešu tautas
dziesmu.

Skolu mūzikas
skolotāji

-1.-4. Klašu koru
skate-konkurss
„Tauriņu balsis”
 Pilsētā

04.2016.

Liepājas
Valsts
1.ģimn.

J.Ločmelis
I.Āboliņa



22.04.2016.

Talsi

Koru kvalitatīva
izaugsme,
svētku
repertuāra
apguve.

Līdz
29.01.2016.

Liepājas
skolās

Radošāko un
talantīgāko
skolēnu
apzināšana
gatavojoties
Liepājas
pilsētas
olimpiādei.

Mūzikas
skolotāji

Novadā

Olimpiādes
-5.mūzikas
olimpiāde
„Muzicē un
saceri”
 Skolās

6.

7.

8.



Pilsētā

04.02.2016.

Liepājas
8.vsk.

Talantīgo
skolēnu radošo
un muzikālo
spēju
izvērtēšana.

I.Āboliņa
Darba grupa



Novadā

18.02.2016.

Talsi

I.Āboliņa
D.Bičule

23.03.2016.
 Valstī
Analītiskā darbība
-Olimpiādes
08.10.2015.
kritēriju
izstrādāšana.

Rīga

Pieredzes
gūšana, pēc
iespējas labāku
rezultātu
sasniegšana.

Liepājas
8.vsk.

Pilveidots
darbs ar
talantīgiem
skolēniem.

I.Āboliņa
MA skolotāji

-Skolas
olimpiādes darbu
veidošana.

01.2016.

Pilsētas
skolas

Izvirzīti
dalībnieki
pilsētas
mūzikas
olimpiādei.

Skolu mūzikas
skolotāji

-Pilsētas, novada
olimpiādes
rezultātu analīze.

05.2016.

Liepājas
8.vsk.

Sasniegumu
izvērtēšana,
problēmu
konstatēšana,
turpmāko
mērķu
izvirzīšana.

I.Āboliņa

12.2015.

Liepājas
skolās

Pieredzes
bagātināšana,
stundu analīze.

I.Āboliņa
MA skolotāji

03.2016.

Liepājas
Pedagogu
Universitāte tālākizglītība,
pieredzes
bagātināšana.

Labākās
pieredzes
izzināšana,
apkopošana
-Pieredzes
apmaiņas
seminārs, atklāto
stundu
organizēšana.
Tālākizglītības
kursi
-Lektora praktiķa
dalīšanās
pieredzē (ja būs
iespējams 6h
apliecība).

I.Āboliņa
sadarbībā ar
Liepājas
Universitātes
pasniedzējiem.

Metodiskās apvienības vadītāja Ilze Āboliņa.

