PIELIKUMS Nr.1

Liepājas pilsētas Kulturoloģijas un filozofija skolotāju
metodiskās apvienības darba plāns 2017./2018.m.g.
Liepājas pilsētas metodiskā tēma:
Starpdisciplināra pieeja kā vienota sistēma lasītprasmes veicināšanai zināšanu ieguvē
1.Galvenie uzdevumi mācību gadam.


Realizēt mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus un uzdevumus.



Nodrošināt informatīvo saikni starp skolām, Izglītības pārvaldi, VISC, IZM



Dalīties pieredzē, realizējot kulturoloģijas un filozofijas mācību priekšmeta
standartus.



Realizēt starppriekšmetu saikni, piedaloties konkursos



Nodrošināt atbalstošus pasākumus talantīgo un spējīgo skolēnu sagatavošanai
olimpiādēm , konkursiem, ZPD



Organizēt seminārus un pedagogu profesionālo pilnveidi kompetenču
paaugstināšanai, gatavojoties kompetenču pieejā balstīta satura ieviešanai.

2.Pasākumi:
Nr.p.
k.
1.

2.

Tēma

Vieta

Plānotais rezultāts

22.08.2016.

LIP

Mācību gada
darba plāna
izveide.

- seminārs-praktikums
“Kompetenču pieejā
balstītā satura
saturs”

24.10.2017.

Liepājas
A.Puškina 2.
vidusskola,
108. kab.

Pedagogu
kompetenču
pilnveide,
gatavojoties jauno
standartu
ieviešanai.

B.Bolšteina

“Lasītprsme kā
dziļmācīšanās
instruments”

31.01.2018.

Liepājas
A.Puškina 2.
vidusskola,
108. kab.

Pedagogu
kompetenču
pilnveide,
gatavojoties jauno
standartu
ieviešanai

B.Bolšteina

“Radošums mācību
procesā- biznesa
ideju aizsākums”

15.03.2018.

Vieta tiks
precizēta

Mācību procesa
saistīšana ar
uzņēmējdabību

B.Bolšteina,
I.Zēns

Konsultācijas

Katra
mēneša

Liepājas
A.Puškina

Atbalsta
nodrošināšana

B.Bolšteina

Semināri
-problēmsemināri
“Mācību gada darba
plānošana”

Laiks

Lektori,
atbildīgais
B. Bolšteina
kulturoloģijas,
filozofijas
skolotāji

3.

pirmajā
ceturtdienā
15:3017:00

2. vidusskola
(Dunikas iela
9/11)

skolotājiem

1.kārta
15.11.2017.

Kuldīgas
Mākslas nams

Atlase 2. kārtai

Terēza Strauta

2.kārta
12.01.2018.

RĪGA, LKA
Teātra māja
Zirgu Pasts

Darbs pie fināla
materiāla

A,Laķe

FINĀLS
26.01.2017.

RĪGA,
Latvijas
Nacionālā
bibliotēka

Konkursa
uzvarētāju
noskaidrošana.

A.Laķe

27.11.2017.

Liepāja, PIKC
Liepājas
Mūzikas,
mākslas un
dizaina
vidusskola

Talantīgo skolēnu
prasmju un
zināšanu
pārbaude
gatavojoties
Latvijas
simtgadei.

B.Bolšteina
kulturoloģijas
skolotāji

Valsts filozofijas
4. olimpiāde
Skolas kārta

4.-8.
decembris

skolas
Skolu olimpiāžu
komisijas

Novada kārta

23. janvāris

Liepājas
A.Puškina 2.
vidusskola

Talantīgo skolēnu
atlase un
sagatavošana
valsts olimpiāde

Liepājas
A.Puškina 2.
vidusskola

Eksāmena izveide
kulturoloģijā

B.Bolšteina un to
skolu skolotāji,
kuru skolēni kārto
eksāmenu

Liepājas
A.Puškina 2.
vidusskola

Skolas olimpiādes
darba izveide

B.Bolšteina un
skolu filozofijas
skolotāji

Konkursi
Kultūras kanona
konkurss 2017-2018
“Kultūras kanona
vēstis Latvijas
nākošajā simtgadē”

Atklātai konkurss
kulturoloģijā
„ 100 gadi Liepājas
kultūrvidē ”

4.

5.

Olimpiādes :

Valsts kārta

6. marts

Analītiskā darbība
- Eksāmens
kulturoloģijā

maijs

-Skolas olimpiādes
darbu veidošana
filozofijā

novembris

B.Bolšteina

Rīga, LU
vēstures un
filozofijas
fakultāte

6.

8.

Labākās pieredzes
izzināšana,
apkopošana
“Metodiskās
nostādnes MA darbā
kompetenču balstītā
satura realizēšanā ”

marts

Ventspils

Visu
mācību
gadu

tiešsaistē

Pieredzes
apmaiņa

B.Bolšteina.

Tālākizglītības kursi
LU OPEN MINDET
http://www.openminde
d.lv/
www.uzdevumi.lv

Metodiskās apvienības vadītājs Baiba Bolšteina

Skolotāji
interesenti

