Madonas novada izglītības iestāžu
2018. gada novembra
pasākumu plāns
Laiks
1.11.plkst.11:00

1.11. plkst.14:00
2.11. plkst.13:00
2.11. un 3.11.
plkst.10:00
2.11.
plkst.9:30 – 17:00
5.11.- 8.11.

6.11.
plkst.10:00- 15:30

6.11.
plkst.14:00-16:00
7.11. plkst.10:00

7.11. plkst.13:00
8.11. plkst.12:00

8.11. plkst.14:00
9.11. plkst.13:00
13.11.
Izbraukšana no
Madonas, Saieta
laukuma plkst.7.00
15.11.plkst.11:00

21.11.
plkst.10:00 – 13:00
21.11. plkst.13:30
21.un 22.11.

Pasākums
Informācijpratības konkurss 7.-9.kl.
Elektronisks dalībnieku pieteikums www.madona.lv saskaņā ar
Olimpiāžu un konkursu nolikumu
Vizuālās mākslas skolotāju metodiskās apvienības sanāksme
Fizikas skolotāju metodiskās apvienības sanāksme “Pieredze,
izaicinājumi un ieguvumi fizikas izglītībā 2018”
Pedagogu profesionālās pilnveides kursi “”STEAM –
instruments kompetenču pieejas īstenošanai “ (12 stundas)
Grupa nokomplektēta!
Daugavpils latviešu valodas skolotāju metodiskās apvienības
pieredzes apmaiņas seminārs
Madonas novada domes deputātu un Izglītības nodaļas
speciālistu apmeklējumi Madonas novada izglītības iestādēs
Iestāžu apmeklējumu grafiks tiks izsūtīts iestādēm līdz 1.novembrim
VIAA seminārs 8.-12.klašu skolēniem un pedagogiem
“Izglītības un darba iespējas medicīnas nozarē” (Tikšanās ar
Rīgas Stradiņa Universitātes, LU P.Stradiņa medicīnas
koledžas pārstāvjiem un medicīnas nozares profesionāļiem),
ekskursija uz Madonas slimnīcu.
Darba kārtība izsūtīta skolām. Pieteikšanās un precīzāka
informācija pa tālruni 26378836 ( V.Vecozola)
Seminārs skolu teātru režisoriem un skatuves runas
pedagogiem
Erudīcijas konkurss 9.klašu skolēniem “Viss par Latviju”.
Nolikums izsūtīts skolām. Pieteikšanās no 29.oktobra līdz
2.novembrim Madonas Valsts ģimnāzijas mājas lapā
www.madvg.lv
Vēstures skolotāju informatīva sanāksme
Tehnoloģiju ( informātika, mājturība un tehnoloģijas) mācību
jomas skolotāju seminārs “Skolēns, skolotājs un mūsdienu
digitālā vide”. Pieteikšanās līdz 5.novembrim, aizpildot
dalības anketu https://ej.uz/anketa5nov
Informātikas skolotāju metodiskās apvienības seminārs “3D
skenēšanas pamati, 3D objektu apstrāde”
Dabaszinību mācību jomas pedagogu seminārs “Pēctecība
mācību programmās dabaszinību priekšmetos”
Pirmsskolas pedagogu- Džimbas aģentu, noslēdzošā
supervīzijas konference Rīgā, centrā ,,Dardedze”
Novada Vācu valodas olimpiāde 10.-12.klasei.
Pieteikšanās aizpildot elektronisku pieteikumu tīmekļa vietnē
www.madona.lv sadaļā Izglītība – Mācību priekšmetu olimpiādes
līdz 8.novembrim
Skolu psihologu komandas supervīzija
Pirmsskolas iestāžu vadītāju vietnieku/ metodiķu sanāksme
Madonas novada domes deputātu un Izglītības nodaļas

Vieta
Madonas pilsētas
vidusskola
Madonas Novadpētniec.
Un mākslas muzejs
Madonas Valsts
ģimnāzija, 110.kab.
Madonas Valsts
ģimnāzija
Madonas Valsts
ģimnāzija, Madonas
pilsētas vidusskola

Madona, Saieta lauk.1,
3.stāva zāle,
Madonas slimnīca.

Madonas BJC, Skolas 8a
Madona, Saieta laukums
1, 3. Stāva zāle

Madonā, Saieta laukums
1, 3. Stāva zāle
Madonas pilsētas
vidusskola 222.kab.

Madonas pilsētas
vidusskola 222.kab.
Madonas Valsts
ģimnāzija, 110.kab.

Madonas Valsts ģimnāzija

Madona, Saieta laukums
1, 401.kab.
Madonas PII ,,Saulīte”

22.un 23.11.
23.11. plkst.13:20

26.11. plkst.12:30

28.11.
29.11.plkst.10:00

29.11. plkst.8:00

29.11. plkst.10:00
30.11. plkst.11:00

30.11.plkst.

30.11.plkst.19:00
04.12.

speciālistu apmeklējumi Madonas pilsētas izglītības iestādēs
Skolu koru diriģentu un vokālo ansambļu vadītāju kursi
Informācija VISC mājas lapā.
Vācu valodas pēcpusdiena "Deutsche Spuren in meiner Stadt /
meinem Dorf"
Konkrētāka informācija tiks izsūtīta skolām.
Latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskās
apvienības sanāksme "Galvenie izaicinājumi latviešu valodas
un literatūras mācību satura un pieejas ieviešanā"
Karjeras diena 11.,12.klašu skolēniem
Darba kārtība tiks izsūtīta skolām.
Novada Bioloģijas olimpiāde 9.-12.klasei (tiešsaistē).
Dalībnieku pieteikšana tīmekļa vietnē https://skolas.lu.lv līdz
15.novembrim; reģistrēšanās līdz 22.novembrim!
Sociālo zinību skolotājiem un citiem interesentiem (klašu
audzinātāji, bibliotekāri, skolu vadība u.c..) e- pratību kursi
VARAM īstenotās valsts vienoto komunikācijas un mācību
aktivitāšu programma “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” (8 st.)
Vietu skaits ierobežots. Pieteikties ar SMS uz tālr. 29395962
(E.Beļauniece) līdz 8.novembrim.
Sākumskolas 1. - 4. klašu dambretes turnīrs
Nolikums tiks izsūtīts skolām.
Pedagogu profesionālās pilnveides kursi “Vērtēt, lai mācītu!
Formatīvā vērtēšana un tehnoloģiju iespējas efektīvā mācību
procesa organizēšanā un atgriezeniskās saites sniegšanā”
Pieteikšanās Madonas Valsts ģimnāzijas mājas lapā
www.madvg.lv no 6.novembra.
Pedagogu profesionālās pilnveides kursi angļu valodas
skolotājiem projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā"
ietvaros par digitālā Eiropas Valodu portfeļa izmantošanu
valodu apguvē.
Precīzāka informācija pa tālruni: 26136839 ( Ā.Fārte)
Madonas novada jaunatnes jomas apbalvošanas pasākums
“Sudraba gailis”
Madonas novada pedagoģiski medicīniskā komisija
Iepriekš jāpiesakās pa telefonu: 29197541 ( S.Jansone)

VISC, Rīga, Strūgu ielā 4
Madonā, Saieta laukumā
1, 3. stāva zāle
Madonas pilsētas
vidusskola
Madonas Valsts
ģimnāzija
Madonas pilsētas vidusskola

Madonas Valsts
ģimnāzija, 205.a kab.

Dzelzavas pamatskola
Madonas Valsts
ģimnāzija

Madonas pilsētas
vidusskola

Dzelzavas kultūras nams
Madona, Saieta lauk.1,
403.kabinets

