PIELIKUMS Nr.1

Kristīgās mācības skolotāju MA darba plāns
2016./2017.m.g.
1.Galvenie uzdevumi mācību gadam:




Organizēt skolēna pieredzē balstītu jēgpilnu mācību procesu kristīgās mācības stundās, izmantojot interaktīvas un radošas mācību
metodes efektīvas mācību stundas nodrošināšanai
Veicināt skolēniem lasītprasmi, lasot Bībeli.
Aktualizēt kristīgo mācību, kā unikālu vērtībizglītojošu mācību priekšmetu, kurā tiek veicinata izglītojamā izpratne, atbildīga attieksme
un rīcība, kas apliecina šādas vērtības- dzīvība, cilvēka cieņa, brīvība, ģimene, laulība, darbs, daba, Latvijas valsts.

2.Pasākumi:
Nr. Tēma
p.k
1. Semināri-

Laiks

Vieta

Plānotais rezultāts

Lektori atbildīgais
G.Žabre

1. MA darba plāna sastādīšana
2016./ 2017. māc. gadam

22.08

2. Izbraukuma seminārs ”Iepazīšanās
ar Tukuma novada kristīgās māc.

24.09

Centra sāksk.

Sastādīts MA darba plāns.
Skolotāji elektroniski iesūta MA vadītājai skolēnu
skaitu pa klasēm, cik mācās krist.mācību un

I Liede

MA darbu, dažādu kristīgo
konfesiju Dievnamiem. Tikšanās ar
Kuldīgas Romas katoļu dominikāņu
klostera māsām un viņu pieredzi
kalpošanai bērniem un ģimenēm

3. MA darba plāna izpildes
izvērtējums

2.

3.

Skolotāji iepazīstas ar dažādu kristīgo konfesiju
Dievnamiem Tukumā, tadejādi pilnveidojot savu
profesionālo kompetenci.
Skolotāji iepazīstas ar Tukuma novada kristīgās
māc. MA darbu, gūstot idejas savam turpmākam
darbam.

22.05

DALP

Skolotajas tiekas ar Kuldīgas Romas katoļu
dominikāņu klostera māsām un viņu pieredzi
kalpošanai bērniem un ģimenēm

G.Žabre

Tiek izvērtēts paveiktais, izvirzīti uzdevumi
nakamajam mācību gadam.

Konsultācijas
Skolotaji saņem konsultācijas
individuali pēc nepieciešamības,
telefoniski vai pa e-pastu
Radošās darbnīcas
1. Skolēnu radošie darbi skolā „ Es
tautā augot aizlūdzu- Dievs, svētī
Latviju!”

G.Žabre

Visi skolotāji
7.11- Skolās uz vietas
17.11.

Skolotāji pēc izvēles var variēt nosaukumu,
pievienojot savu darbu ar skolēniem pie skolā
notiekošajām aktivitātem, kas veltītas LR
proklamēsanas dienai

2. „Stāsts par pirmajiem
Ziemassvētkiem”

4.

1.1218.12

Skolās uz vietas

Skolotāji iesaista skolēnus dažādās ar labdarību
saistītās aktivitātēs, paužot Ziemassvētku kā
Kristus dzimšanas svētku patieso nozīmi

1. Tradicionālo kristīgo konfesiju
garīdznieku piedalīšanās LR
proklamēšanas svētku svinīgā
pasākumā skolā vai atsevišķā
audzināšanas stundā ar skaidrojumu
par Valsts himnas „Dievs,svētī
Latviju”saturu kā lūgšanu.

17.11

Skolās uz vietas

Skolēni gūst izpratni par Latvijas valsts himnas
saturu kā lūgšanu Dievam, tiek stiprināta
izglītojamā valstiskuma apziņa un pilsoniskā
līdzdalība.

2.Katoļu pamatskolas sagatavota
izrāde Zvaigznes dienā

05.01.

Pasākumi

3. Pasākumam 2.kl. skolēniem
”Iepazīsim Bībeles varoņus!”

4.Pilsētas pasākums 3.kl skolēniem „
Mēs esam kopā...”

(kuras
akceptējušas šo
piedāvājumu)

19.01.

8.04

Katoļu
pamatskolā

Katoļu
pamatskola

Uz izrādi Katoļu pamatskolas skolēni aicina tos
skolēnus, kuri mācās kristīgo mācību citās pilsētas
skolās. Skolēni gūst emocionālu līdzpārdzīvojumu

Skolēni radošā, netradicionālā veidā nostiprina vai
gūst zināšanas par ievērojamiem Bībeles
varoņiem, caur kuriem Dievs atklāj Savu mīlestību
pret cilvēci.

G. Žabre
Reliģisko lietu
komisija

Pasākumā piedalās tie 3.klašu audzēkņi, kuru
uzvedībā un attieksmē izpaužas apgūtās kristīgās
vērtības. Šis ir sadraudzības pasākums, kurā
skolēni gūst iepriecinājumu apziņā, ka, lai kur mēs
arī būtu, vienmēr varam palikt kopā ar Dievu.
5.

Olimpiādes

6.

Analītiskā darbība
1. Gartavošanās pilsētas pasākumam
2.kl. skolēniem ”Iepazīsim Bībeles
varoņus!”

2. Gatavošanās pilsētas pasākumam
3.kl skolēniem „ Mēs esam
kopā...”
3. Pilsētas diagnosticējošā darba 3.kl.
rezultātu apkopojums un analīze

12.01

katoļu sākumsk.

06.04

Skolās uz vietas
Līdz
20.05

Tiek sagatavoti uzdevumi un aktivitātes skolēniem
par tēmu „Bībeles varoņi Vecajā Derībā”, risināti
ar pasākuma veiksmīgu norisi saistīti
organizatoriski jautājumi

Darba grupa
(I.Liede, A.Jakovļeva,

Tiek sagatavots aizraujošs sadraudzības pasākums
3.kl skolēniem

Darba grupa

Skolotāji izvērtē un apkopo skolēnu pilsetas
diagnosticējoā darba 3.kl rezultātus, tos aizsūta
elektroniski MA vadītājai

J.Riepša, I.Turovska,
S.Melvere, G.Žabre)

(V.Krūmiņa, I.Žīmante,
Ē.Korāte, G.Žabre, ,
I.Turovska, A. Niedola,
S. Kozlova)

Visi skolotāji

7.

Dalīšanās pieredzē, labākās pieredzes
apkopojums
Febr.

J. Čakstes
Liepājas pils.
10.vsk..

marts

Iesūta
elektroniski MA
vadītājai

1. Atklātā stunda 3.kl
2. Mācību materiālu krājums „ Jēzus
māca līdzībās”

8.

Skolotāja dalās pieredzē, lai pārņemtu labās
prakses piemērus efektīvai mācību stundai,
iepazītos ar CLIL metodes izmantošanu
Skolotāji elektroniski iesūta savas labās prakses
piemērus, lai veidotu visiem lietojamu mācību
materiālu apkopojumu par Jēzus līdzībām.

Tālākizglītības kursi
1. Konforence skolotājiem „Skolotājs
– kristietis. Ģimene”

2. Latvijas Kristīgās Misijas un
Latvijas Kristīgo Skolotāju
Asociācijas organizētie skolotāju
kvalifikācijas celšanas kursi
„Bībeles principu integrācija
izglītībā” (34 stundas)

I. Liede

visi skolotāji
G. Žabre

Pilsētas Domes
Reliģisko lietu
komisija.
Visi skolotāji

Liepājas
24.10. Universitātē

Skolotāji gūst skaidru formulējumu jēdzienam
„tradicionalās ģimenes vērtības”. Kāpēc tik
būtiski ir izglītojamiem veidot izpratni par laulību
un ģimeni kā īpaši aizsargājamām vērtībām. Kādi
tām ir apdraudējumi.

Okt.,
febr.,
aprīlis

Skolotāji saņem stiprinājumu savai kristīgai ticībai, Visi skolotājivērtīgas ierosmes kristīgās vēsts paušanai gan
interesenti
darbā ar skolēniem, gan saskarsmē ar kolēģiem
un ikvienu savu līdzcilvēku. Skolotāji uzklausa citu
valstu lektoru labās prakses piemērus un apgūst
radošas metodes, ko izmantot savās mācību
stundās. Skolotājiem ir iespēja iegādaties
metodisko literatūru un materiālus. Skolas var bez
maksas saņemt „Bērnu Bilžu Bībele” un „Bībele”
latviešu un krievu val., ja tas ir nepieciešams

Rīga,
Pestīšanas
Templis,
Lāčplēša iela
117

14.09.2016.

Metodiskās apvienības vadītāja:

Gunita Žabre

