Sociālo pedagogu Metodiskās apvienības darba plāns
2015./2016.mācību gads

1. Galvenie uzdevumi mācību gadam.
- Darbs ar kavētājiem e- klases vidē.
- Aktualizēt izglītības iestāžu iekšējās kārtības noteikumu kvalitāti un aktualitāti.
- Grupu darbs skolās ar uzvedības problēmu un dusmu agresiju bērniem.
2. Pasākumi:

Nr.
P.k.

Tēma

Laiks

Vieta

Plānotais rezultāts

1.

Semināri
Vardarbības
(MOBINGA)
cēloņi , sekas un
risinājumi skolās

28.10.15.

Liepājas
Valsts 1.
ģimnāzijā

Mobings un vardarbība skolās- veidi un pazīmes ;

Plkst.
10.00-15.00

- Vardarbības cēloņi skolās ;
- Agresija kā nozīmīga vardarbības sastāvdaļa.;
- Mājas darbs.

Lektori atbildīgie

Latvijas pašvaldību
mācību centrs.
Lektore: Zanda
Šneidere
D.Liepa

2.

29.10.15.

LIP

-

Mājas darbu nodošana

Plkst.

Lielā zāle

-

Mobinga iedalījums un pazīmes;

-

Skolēnu, pedagogu un vecāku mijiedarbība un ietekme uz
mobinga situācijas attīstību;

10.00-15.00

3.

4.

Semināri
Vardarbības
(MOBINGA)
cēloņi , sekas un
risinājumi skolās

Seminārs/
tikšanās

-

Mobinga situācijas risināšanas 5 soļu metode;

-

Mobinga profilakses pasākumi skolas vidē.

13.11.15.

LIP

-

Mobinga ētiskās problēmas un to sekas:

Plkst.

Lielā zāle

-

Pedagoga darbības tipiskās ētiskās un psiholoģiskās
kļūdas, to galvenie cēloņi un korekcijas iespējas
mobinga problēmas aspektā;

10.00-15.00
-

Pedagoga personīgā ētika mobinga situācijas laikā;

-

Palīdzība skolēnam un pedagogam mobinga situācijā

Latvijas pašvaldību
mācību centrs.
Lektore: Aira Briede
D.Liepa

Latvijas pašvaldību
mācību centrs.
Lektore: Ērika Lanka
D.Liepa

09.12.15.

IP

- Gada noslēgums;

D.Liepa

Plkst.

Mazā zāle

- Apsveikumi un vēlējumi jaunajā gadā.

A. Jēkabsone

12.00

5.

Seminārs –
darbnīca

27.01.2016.

Seksuālā un
Plkst.
fiziskā vardarbība
ģimenē,
12.00-15.00
sabiedrībā

6.

Liepājas
Valsts
1.ģimnāzijā

- Seksuālās un fiziskās vardarbības atpazīšana, galvenās pazīmes;

Lora Priedola

- Izglītības iestādes rīcība un iestāžu sadarbība;

D.Liepa

- Vardarbības sekas un darbs ar sekām

Darba seminārs

17.02.2016.

IP

- Bērnu agrīnās attīstības novērošana;

Lektore:

Attīstības
traucējumu
atpazīšana
pedagoģiskajā
procesā

Plkst. 15.00

Mazā zāle

- Speciālo vajadzību atpazīšana pedagoģiskajā procesā;

K. Žīmante

- Bērnu ar speciālām vajadzībām psiholoģiskais raksturojums.

D.Liepa
7.

Darba tikšanās

17.03.2016.
14.00

Sociālās
palīdzības
dienests

-

Tikšanās ar sadarbības partneriem;

D.Liepa

-

Aktuālie jautājumi;

A.Segliņa

-

Ieteikumi darbam .

8.

Pieredzes
apmaiņas
pasākums

Aprīlis 2016. Daugavpils
Izglītības
iestādes

- Skolu apmeklējums;

D.Liepa

- Tikšanās ar Daugavpils kolēģiem;
- pilsētas apskate un kultūras pasākumi

8.

Mācību gada
noslēguma
seminārs

25.05.2016.
Plkst. 15.00

Pasākuma
vieta tiks
precizēta

- Mācību gada izvērtējums (kontroljautājums par
grupu darbu);
- Mācību gada aktualitātes;
- Ieteikumi darbam nākamajam mācību gadam

Metodiskās apvienības vadītājs ____________________________

D.Liepa

