Vizuālās mākslas metodiskās apvienības darba plāns 2017./2018.m.g.
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 pamatskolā un 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 un radošās
darbnīcas vizuālās mākslas pedagogiem.
1.7. Veicināt sadarbību ar Liepājas Muzeju, Liepājas Universitāti, LBJC,
Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolu un Liepājas pilsētas Domi, Liepājas novadu
vizuālās mākslas skolotājiem.

2. Pasākumi:
Nr. Tēma
Laiks
p.k
.
1. Semināri
-problēmsemināri
-semināri-praktikumi
-lekcijas
Darbs metodiskajās
apvienībās

24.08.2017
9.20-14.00

Vieta

Plānotais rezultāts

Lektori
atbildīgais

Liepājas
15.vsk.

Meistardarbnīca –
„Starpdisciplinārā
pieeja vizuālās
mākslas stundā’’

G.Skabarniece
pilsētas un
novada
vizuālās
mākslas
skolotāji

2017./2018.mācību
gada MA darba
plāna apspriešana.
Konkursi. Kursi
mākslā. Aktualitātes.

1

2.

3.

4.

Meistarklase,
pieredzes apmaiņas
seminārs vizuālās
mākslas skolotājiem

25.10.2017.
14:00

Seminārs viesošanās Liepājas
mūzikas, mākslas un
dizaina vidusskolā

3. 01.2018.
(datums var
mainīties)
15:00

Seminārs vizuālās
mākslas skolotājiem
–Mācību gada
noslēgums

16.05.2018.
15:00

Liepājas
pilsētas
6.vsk.
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Meistarklase IT-vada
B.Pagraba
(Ierodas reģistrētie
pedagogi)

G.Skabarniece,
B.Pagraba,
viz.m.skolotāji

Vizuālās mākslas
olimpiādes
nolikums.

G.Skabarniece

1.Mācību gada MA
darba izvērtējums;
2.Skolotāju
apbalvošana;
3. Aktualitātes un
novitātes nākamā
mācību gada
plānojumam.

G.Skabarniece,
vizuālās
mākslas
skolotāji

Atbilstoši prasībām
un pēc vajadzības

G.Skabarniece

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

2017./2018.
m.g.laikā
trešdienās

9.-13.10.
2017.

Skolās

Dažādu profesiju
iepazīstināšana

Iesaistītie
pedagogi

5.-9.03.
2017.

Pilsētā
un skolās

Attīstīt
daudzveidīgās
iespējas un formas
radošuma
veicināšanā

Iesaistītie
pedagogi

Līdz
18.09.2017

Skolās

Radošās izpausmes
skolēnu darbos

G.Skabarniece,
B.Tjurina,
I.Timbra LBJC,
viz. m.skolot.,
sadarbībā ar
sporta skolot.

Konkursi
Zīmēšanas konkurss
par volejbolu
“Mana sporta zāle
dabā!” 1.-6.kl.
Olimpiskai dienai
2017.

22.09.2017

Laureāta
apbalvošana,
pateicību
izsniegšana

2

LBJC konkurss
Jānodod
" Mana varavīksne
līdz 1.11.
pāri manai Latvijai!’’
(A3 formāts, jebkura
tehnika)

LOC

10.-30.nov.
10.nov.plkst.
16.00-atklāš.

5.

Patriotisma
stiprināšana,
nodrošinot aktīvu
piedalīšanos Latvijas
99.dzimšanas dienai
veltītajos
pasākumos.
Izstāde apskatāma
Liepājas Olimpiskā
centra 1.stāva foajē
/Brīvības iela 39/

Vizuālās
mākslas
skolotāji,
LBJC I.Timbra

,,Ziemassvētku un
Jaunā gada
apsveikuma
‘’zīmējumu konkurss
(A4) Konkursa
organizētājs:
Liepājas pilsētas
Dome
XVII Starptautiskais
vizuālās mākslas
konkurss ,,Es dzīvoju
pie jūras’’

Pēc nolikuma

Liepājas
pilsētas
Dome

Vizuālās
mākslas
skolotāji

Pēc nolikuma
29.01.2017

Jūrmalas
Mākslas skola
sadarbībā ar
Līvu
Akvaparku

46. starptautiskā
bērnu mākslas
izstādes– konkursa
„Lidice-2018” (VISC)
pilsētas kārta.
Darbu iesniegšana
Izstādes atklāšana
Olimpiādes

Janvāris/
Saskaņā ar
nolikumu

Liepājas
Radošo spēju
skolās 1.kārta attīstība, izpratnes
veidošana par citu
tautu mākslu,
kultūru, tradīcijām.

Vizuālās
mākslas
skolotāji,
BJC I.Timbra

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

Februāris
6.-10.02.
2018

Liepājas pilsētas
vizuālās mākslas
olimpiāde
5. -12. klasēm

2.03.2018
12:00

Liepājas
skolās,
LIP
pieteikums
līdz 20. 02.
2017
Liepājas
pilsētas
10.vidusskolā

G.Skabarniece,
viz. mākslas
skolotāji un
skolas
olimpiādes
žūrijas komisija
G.Skabarniece,
olimpiādes
žūrijas komisija

Veicināt sadarbību
starp Jūrmalas
sadraudzības
pilsētām un iepazīt
to kultūru.

Radošāko un
talantīgāko skolēnu
apzināšana,
gatavošanās Liepājas
pilsētas olimpiādei.
Radošāko,
talantīgāko skolēnu
apzināšana, radošo
darbu izvērtēšana.

Vizuālās
mākslas
skolotāji

3

2.posms
Kurzemes reģiona
atklātā vizuālās
mākslas olimpiāde
5.-12.kl. 3.posms
6.

Analītiskā darbība
Olimpiādes tēmas
izstrāde

6.04.2018.

Liepājas
mūzikas,
mākslas un
dizaina vsk.

oktobris

8.

Labākās pieredzes
izzināšana,
apkopošana
Lasītprasmes
veicināšana vizuālās
mākslas stundās

marta
brīvlaikā

Kurzemes reģiona
vizuālās mākslas
5.-12.kl.olimpiādes
godalgoto darbu
izstāde
Tālākizglītības kursi

aprīlis

G.Skabarniece

Vizuālās
mākslas
skolotāji

-pilsētas,
-Kurzemes reģiona
olimpiādes rezultātu maijs
analīze
7.

Atklāt jaunus
radošos talantus
Kurzemes reģiona
mērogā.

Tiks paziņots

Metodiskās apvienības vadītāja _____________________

Radošāko un
talantīgāko skolēnu
apzināšana
uzdevumu, kas
veicina lasītprasmi,
apkopošana

G.Skabarniece

Izstāde tiek
organizēta ar
sadarbības
partneriem,
iestādēm.

G.Skabarniece

G.Skabarniece
vizuālās
mākslas
skolotāji

/ Guna Skabarniece /
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