PIELIKUMS Nr.1

Kristīgās mācības skolotāju MA darba plāns
2017./2018.m.g.
1.Galvenie uzdevumi mācību gadam:




Efektīvas un mūsdienīgas mācību stundas nodrošinājums, izprotot “akcentu pārbīdi” mācību procesā. Pilnveidot prasmi organizēt
atgriezenisko saiti mācību procesā, prasmi panākt, ka katrs skolēns iesaistās sarunā, diskusijā, prasmi analizēt savu (mācību stundu) un
citu kolēģu darbu, prasmi sadarboties ar kolēģiem skolā un ārpus skolas
Veicināt skolēniem lasītprasmi, lasot Bībeli.

 Aktualizēt kristīgo mācību, kā unikālu vērtībizglītojošu mācību priekšmetu, kurā tiek veicināta 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. Semināri1. MA darba plāna sastādīšana
2017./ 2018. māc. gadam
2. Tiešsaistes sadarbības rīki
jautājumu/atbilžu sesijai
atgriezeniskās saites
nodrošināšanai
3. MA seminārs- meistardarbnīca
“ Ceļā uz sekmīgu mācīšanas
pieejas maiņu” – atgriezeniskā
saite, kas ved uz rīcību.

4. MA seminārs- meistardarbnīca
“ Ceļā uz sekmīgu mācīšanas
pieejas maiņu”

Laiks

Vieta

Plānotais rezultāts

Lektori atbildīgais

Centra
sākumskola

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

G.Žabre

22.08

Centra
sākumskola

Skolotāji prot izmantot IT (programmas Kahoot,
Plickers), atgriezeniskās saites nodrošināšanai
mācību procesā

29.09

Centra
24.10. sākumskola

martā

Skolotāji dalās ar atziņām, kuras iegūtas semināros
Saldū (23.09) un Rīgā (30.09)Skolotāji dalās savā
pieredzē par atgriezeniskās saites veidošanas
metodēm un diskusiju rezultātā izsecina, kā
organizēt tādu atgriezenisko saiti, kas ved uz tālāko
rīcību.
Skolotāji pilnveido pedagoģiskās prasmes
lietpratībā balstīta mācību procesa nodrošināšanai

Skolot. I. Neulāne

G.Žabre

G.Žabre

Tiek izvērtēts paveiktais, izvirzīti uzdevumi
nākamajam mācību gadam.

22.05

2.

3.

5. MA darba plāna izpildes
izvērtējums
Konsultācijas
Skolotāji saņem konsultācijas
individuāli pēc nepieciešamības,
telefoniski vai pa e-pastu
Radošās darbnīcas
1. Skolēnu radošie darbi skolā „ Es
tautā augot aizlūdzu- Dievs, svētī
Latviju!”

2. „Stāsts par pirmajiem
Ziemassvētkiem”

4.

G.Žabre

Liepājas 12.
vidusskola
Visu
gadu

Visi skolotāji
7.11- Skolās uz vietas
17.11.

1.1218.12

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

Skolās uz vietas

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

Katoļu
pamatskola

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

Pasākumi
1. Pasākumam 2.kl. skolēniem
”Iepazīsim Bībeles varoņus!”

2.Pilsētas pasākums 3.kl skolēniem „
Mēs esam kopā Bībeles ciemā”

5.

Olimpiādes

6.

Analītiskā darbība

18.01

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.

12.04

Tiek sagatavoti uzdevumi un aktivitātes skolēniem
par tēmu „Bībeles varoņi Vecajā Derībā”, risināti ar
11.01

G. Žabre

Katoļu sākumsk.

Darba grupa
(I.Liede, A.Jakovļeva,
J.Riepša, I.Turovska,
S.Melvere, G.Žabre)

1. Gatavošanās pilsētas pasākumam
2.kl. skolēniem ”Iepazīsim Bībeles
varoņus!”
2. Gatavošanās pilsētas pasākumam
3.kl skolēniem „ Mēs esam
kopā...”

pasākuma veiksmīgu norisi saistīti organizatoriski
jautājumi

Martā
(brīvla
ika
ned.)

Līdz
20.05

Darba grupa
Tiek sagatavots aizraujošs sadraudzības pasākums
3.kl skolēniem

7.

Visi skolotāji

Skolās uz vietas

3. Pilsētas diagnosticējošā darba 3.kl.
rezultātu apkopojums un analīze

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

Dalīšanās pieredzē, labākās pieredzes
apkopojums
Visu
Ikvienā seminārā, tikšanās reizē vai gadu
elektroniski daloties ar mācību
materiāliem, idejām, IT resursiem

8.

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

visi skolotāji
G. Žabre

Tālākizglītības kursi
1.Digitālās kompetences pilnveides
kursi (12.st.)

16.08- LV 1.ģimn.
18.08

2. Seminārs katehētiem un kristīgiem
skolotājiem „Garīgais impulss 6”
“Kristietība un latvietība”

22.09- Saldus Sv.
24.09 Gregora
kristīgas misijas
centrs, Lielā iela
26, Saldus.

2. Seminārs "Neierasti par ierasto"
svētdienas skolu un kristīgās māc.
skolotājiem

30.09

Rīga, Lāčplēša
iela 37

Skolotāji pilnveido savu kompetenci IT
izmantošanai mācību procesa organizēšanā, īpaši
atgriezeniskās saites nodrošināšanai
Semināra mērķis ir veicināt sapratni un
pretimnākšanu starp kristietību un latvietību,
apzināties to abu nozīmi jaunās paaudzes
izglītošanā. Semināra laiks ir paredzēts garīgās
dzīves padziļināšanai un stiprināšanai, izglītojošām
lekcijām un praktiskām nodarbībām
Torbens Ostermarks (Dānija) demonstrēs
priekšmetstundas, skečbordus, trikus, darbu ar papīru,
kas visi ir vizuāli līdzekļi, lai palīdzētu bērniem iepazīt

L. Molčanova,
Ventspils digitālā
centra lektori

RARZI Katehēzes

metodiskais centrs
sadarbībā ar
Latvijas kristīgo
skolotāju
asociāciju.
LBDS Svētdiensskolu
apvienība, lektors

Dievu un Bībeles patiesības. Torbenam ir 35 gadu
evaņģēlista pieredze, strādājot ar bērniem, pusaudžiem

4.Konference skolotājiem

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

19.09.2017.

23.10. Liepājas
Universitātē

Tēma tiks precizēta

Okt.,
febr.,
aprīlis

Skolotāji saņem stiprinājumu savai kristīgai ticībai,
vērtīgas ierosmes kristīgās vēsts paušanai gan
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 iegādāties
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

Metodiskās apvienības vadītāja:

Gunita Žabre

Torbens Ostermarks
no Dānijas

Pilsētas Domes
Reliģisko lietu
komisija. LELB
arhibīskaps J.
Vanags, Kristīgās
akadēmijas
rektore, doc. S.
Gūtmane

Visi skolotājiinteresenti

