PIELIKUMS Nr.1

Ieteicamais metodiskās apvienības darba plāns 2016./2017.m.g.
VIZUĀLĀS MĀKSLAS MA
1.Galvenie uzdevumi mācību gadam.
1.1. Darbs ar radošiem, spējīgiem un talantīgajiem skolēniem
(olimpiādes, konkursi, izstādes, skolēnu pētniecisko prasmju attīstīšana – projekta
darbs un ZPD vidusskolā).
1.2. Resursu pilnveide mūsdienu mācību procesa nodrošināšanai vizuālās mākslas
priekšmetā.
1.3. Rosināt skolotājus veidot pieredzes materiālus – labās prakses piemērus mācību
procesa ietvaros, dalīties pieredzē.
1.4. Sadarboties ar citu mācību priekšmetu metodiskām apvienībām, lai veicinātu
starp - priekšmetu saikni.
1.5. Piedalīties pilsētas un valsts izvirzītos vizuālās mākslas konkursos.
1.6. Organizēt tālākizglītības semināru, kursus vizuāla mākslā- , radošās darbnīcas
vizuālās mākslas pedagogiem.
1.7. Veicināt sadarbību ar Liepājas Muzeju, Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku,
bibliotēku ,,Libris’’, Liepājas Universitāti, LBJC, Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolu un
Liepājas pilsētas Domi, Liepājas novadu vizuālās mākslas skolotājiem.

2.Pasākumi:
Nr.
p.k.
1.

Tēma

Laiks

Vieta

Darbs metodiskajās
apvienībās

25.08.2016
10.00-14.00

Liepājas
Raiņa 6.vsk.

Informatīvs
seminārs Liepājas
vizuālās mākslas
skolotājiem par LBJC
un VISC konkursu
nolikumiem.

18.10.2016
15:30

LOC
309.kab.

Plānotais rezultāts

Lektori
atbildīgais

Semināri
-problēmsemināri
-semināri-praktikumi
-lekcijas
2016./2017.mācību gada
MA darba plāna izveide.
Konkursi. Kursi mākslā.
Sadarbība ar Liepājas
novadu viz.m.pedagogiem.
Aktualitātes.

A.Vilsone,
B.Pagraba,
vizuālās mākslas
skolotāji

Darbs ar talantīgiem
skolēniem. Informatīvs
seminārs par VISC
rīkotajiem vizuālās
mākslas konkursiem
2016./2017.m.g.,
konsultācijas

LBJC
I.Klāsone,
A.Vilsone

1

Meistarklase,
pieredzes apmaiņas
seminārs vizuālās
mākslas skolotājiem

Novembris
23.11.2016
15:00

Liepājas
pilsētas
12.vsk.
K.Valdemāra

35/37

Meistarklase keramikā vada T.Perčatkina
Liepājas pils.12.vsk.
(Ierodas reģistrētie
pedagogi)

A.Vilsone,
T.Perčatkina ,
Viz.m.skolotāji

Atklātās stundas
vizuālajā mākslā,
Seminārs par
radošumu

Novembrisaprīlis

Tiks paziņots Dalīšanās pieredzē,
stundas analīze.
Mākslas priekšmeta
specifika, radošuma
veicināšana.

Tiks paziņots

Viesošanās LCZB
filiālbibliotēkā
,,Libris’’- seminārs
vizuālajā mākslā.

5. 01.2017
15:00

M.Ķempes
11.

A.Vilsone,
S.Terbeta,
D.Skujiņa

Bibliotēkas
,,Libris’’darbība un
piedāvājums,
viz.m.olimpiādes darbu
izstādes apskate.
Pieredzes apmaiņa un
kalendārs ,,2017.g. –
Uguns Gaiļa gads’’.
Vizuālās mākslas
olimpiādes nolikums.

Seminārs vizuālās
mākslas skolotājiem
–Mācību gada
noslēgums

2.

3.

4.

Maijs 2017
15.00

Tiks paziņots 1.Mācību gada MA darba
izvērtējums;
2.Skolotāju apbalvošana;
3. Talantīgo skolēnu
datubāzes veidošana;
4. Aktualitātes un
novitātes nākošā mācību
gada plānojumam.

A.Vilsone,
vizuālās mākslas
skolotāji

Konsultācija
Individuālas
konsultācijas vizuālās
mākslas pedagogiem
Radošā darbnīca
Karjeras nedēļa
pilsētā un skolās (pēc
nolikuma)
Radošuma dienas
Liepājā
(pēc nolikuma)
Konkursi

2016./2017.
m.g.laikā

10.-14.10.
2016

Skolās

6.-10.03.
2017

Pilsētā
un skolās

Atbilstoši prasībām
un pēc vajadzības

A.Vilsone

Dažādu profesiju
iepazīstināšana

Iesaistītie
pedagogi

Attīstīt daudzveidīgās
iespējas un formas
radošuma veicināšanā

Iesaistītie
pedagogi

2

Zīmēšanas konkurss
par volejbolu
„Mana sapņu
bumba!’’ 1.-6.kl.
Olimpiskai dienai
2016.
Karjeras nedēļai
veltīts vizuālās
mākslas konkurss
1.-12.kl. ,,ES BŪŠU
...darba tirgū’’
(A4 vai A3, jebkura
tehnika, izņemot
kolāžu)
LBJC konkurss
" Mani ziedi- manai
Latvijai!’’
(A3 formāts, jebkura
tehnika)

Līdz
19.09.2016

Skolās

23.09.2016

LOC

Skolās
Jānodod līdz
10.10.2016

LBJC
,,Vaduguns’’

11.-28.10.
2016

LBJC
,,Vaduguns’’
izstāde
LOC

Jānodod
līdz
24.oktobrim

8.-27.nov.
9.nov.-atklāš.
,,Ziemassvētku un
Jaunā gada
apsveikuma
‘’zīmējumu konkurss
(A4) Konkursa

Radošās izpausmes
skolēnu darbos
Laureāta apbalvošana,
pateicību izsniegšana
Skolēnu radošās
pašizpausmes
sekmēšana, izpratnes par
profesiju dažādību
veicināšana, bērnu
radošās spējas un
tēlainās domāšanas
attīstīšana.
Godalgoto darbu izstāde
Patriotisma stiprināšana,
nodrošinot aktīvu
piedalīšanos Latvijas
98.dzimš. dienai veltītajos
pasākumos.
Izstāde apskatāma
Liepājas Olimpiskā centra
1.stāva foajē /Brīvības
iela 39/

A.Vilsone,
B.Tjurina,
I.Klāsone LBJC,
viz. m.skolot.,
sadarbībā ar
sporta skolot.
A.Vilsone, LIP,
sadarbība ar
LBJC I.Klāsone,
vizuālās mākslas
skolotāji

Vizuālās mākslas
skolotāji,
LBJC I.Klāsone

Pēc nolikuma

Liepājas
pilsētas
Dome

Vizuālās mākslas
skolotāji

XVI Starptautiskais
vizuālās mākslas
konkurss ,,Es dzīvoju
pie jūras’’

Pēc nolikuma
_.01.2017

Jūrmalas
Mākslas
skola
sadarbībā ar
Līvu
Akvaparku

Veicināt sadarbību starp
Jūrmalas sadraudzības
pilsētām un iepazīt to
kultūru.

Vizuālās mākslas
skolotāji

45. starptautiskā
bērnu mākslas
izstādes– konkursa
„Lidice-2017” (VISC)
pilsētas kārta.
Darbu iesniegšana
Izstādes atklāšana

Janvāris/
Saskaņā ar
Nolikumu

Liepājas
skolās
1.kārta

Radošo spēju attīstība,
izpratnes veidošana par
citu tautu mākslu,
kultūru, tradīcijām.

Vizuālās mākslas
skolotāji,
BJC I.Klāsone

Zīmēšanas
konkurss
,,..par Liepāju’’
(Liepājas LBJC bērnu

Pēc nolikuma

Attīstīt bērnos un
jauniešos piederības
sajūtu savai pilsētai,

LBJC

organizētājs: Liepājas
pilsētas Dome

LBJC
struktūrvien.
„Laumiņa”,
Krūmu ielā 29

3

klubiņš ,,Pa-pusei’’)

5.

6.

veicināt radošo spēju
attīstību.

Vizuālās un vizuāli
plastiskās mākslas
darbu konkurss (VISC) pilsētas kārta.
Darbu iesniegšana.
-Izstādes noslēgums.

Pēc nolikuma

BJC

Veidot savas tautas
kultūras izpratni citu
Eiropas tautu kultūru
kontekstā

LBJC
I.Klāsone

Starptautiskais māsu
pilsētu asociācijas
(ASV), Belvju
sadraudzības pilsētas
zīmējumu konkurss
(13.-18.g.v.).

Aprīlis
Darbu iesn.
pēc nolikuma

Liepājas
pilsētas
dome

Sadraudzības pilsētas, to
loma pasaules vienotībā
caur zīmējumiem.

Liepājas pilsētas
dome

Vizuālas mākslas
5.-12.kl. olimpiādes
skolās 1.posms
Tēma: pēc nolikuma

Februāris
6.-10.02.
2017

Liepājas
skolās,
LIP
pieteikums
līdz 20. 02.
2017

Radošāko un talantīgāko
skolēnu apzināšana,
gatavošanās Liepājas
pilsētas olimpiādei.

A.Vilsone, viz.
mākslas
skolotāji un
skolas
olimpiādes
žūrijas komisija

Liepājas pilsētas
vizuālās mākslas
olimpiāde
5. -12. klasēm
2.posms

Marts
2.03.2017
12:00

Liepājas
pilsētas
12.vsk.
K.Valdemāra
35/37

Olimpiādes

Kurzemes reģiona
atklātā vizuālās
mākslas olimpiāde
5.-12.kl. 3.posms
Analītiskā darbība
-pārbaudes darbu
veidošana,
vērtēšanas kritēriju
izstrādāšana
-skolas olimpiādes
darbu veidošana
-pilsētas,
-Kurzemes reģiona
olimpiādes rezultātu
analīze

Aprīlis
Pēc nolikuma

Oktobrisnovembris

Liepājas
skolās

6.-10.02.
2017
2.03.2017

Liep.pilsētas
12.vsk.

_.04.2017

K.Valdemāra
35/37

Radošāko, talantīgāko
A.Vilsone,
skolēnu apzināšana,
olimpiādes
radošo darbu izvērtēšana. žūrijas komisija

Atklāt jaunus radošos
talantus Kurzemes
reģiona mērogā.

A.Vilsone

Vērtēšanas kritēriju
atbilstība radošajiem
darbiem
Radošāko un talantīgāko
skolēnu apzināšana

Vizuālās mākslas
skolotāji

A.Vilsone

4

7.

Labākās pieredzes
izzināšana,
apkopošana
-ideju tirdziņš,
dalīšanās pieredzē
-apaļais galds
-atklāto nodarbību –
meistardarbnīcu
organizēšana
Atklātās stundas
vizuālajā mākslā

8.

Novembris –
Aprīlis

Tiks paziņots Dalīšanās pieredzē,
stundas analīze.

Krāsainās grafikas
tehnikas izkopšana

Tiks paziņots

Kalendārs
,, 2017.gads –Uguns
Gaiļa gads’’

Decembris

Liepājas
skolās;

Pieredzes apmaiņas
seminārs,
Meistarklase

23. 11.2016
15:00

Liep.pilsētas
12.vsk.

Liepājas pilsētas
vizuālās mākslas
5.-12.kl.olimpiādes
godalgoto darbu
izstāde

Tiks paziņots

Tiks paziņots Izstāde tiek organizēta ar
sadarbības partneriem,
iestādēm.

A.Vilsone

28.10.
2016

Tiks paziņots Pedagogu tālākizglītība,
profesionālisma pilnveidē

A.Vilsone,
A.Jankovska,
I.Morozova

Ideju interpretācija un
analīze

A.Vilsone,
G.Skabarniece
Vizuālās mākslas
skolotāji
T.Perčatkina

K.Valdemāra
35/37

Tālākizglītības kursi
Tēmas
Kursi viz.m.
skolotājiem
,,Karjeras vadības
prasmju attīstīšana
mācību priekšmeta
saturā''
(6st.apliecība)

Metodiskās apvienības vadītāja ____________________________ /Anželika Vilsone/
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