Madonas novada izglītības iestāžu
2017.gada augusta
pasākumu plāns
Laiks

Pasākums

Vieta
Saieta laukums1,
401.kab.
Madonas pilsētas
vidusskola,
Kalsnavas p-sk.

15.08.plkst.11:00

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas sēde

16.08.
plkst.9:00-16:00

Daugavpils pedagogu karjeras konsultantu pieredzes apmaiņas diena
Madonas novadā

16.08.

Aizsardzības ministrijas organizētais seminārs Vidzemes reģiona
izglītības iestāžu vadītājiem

Cēsis, Valmieras
iela 8

Izbraukšana no Saieta
laukuma plkst.8:30

LIZDA Madonas starpnovadu padomes sēde un seminārs Jēkabpils
Valsts ģimnāzijā

Jēkabpils Valsts
ģimnāzija

21.,22.08
plkst.10:00

Kursi sākumskolas skolotājiem “Kā atpazīt un strādāt ar
apdāvinātiem bērniem”. Grupa nokomplektēta.

21.08.plkst. 11:00

Madonas novada pedagogu karjeras konsultantu sanāksme

22.08.
no plkst.12:00

24. 08.
plkst.10:00-13:00

Madonas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde
Ar iepriekšēju pieteikšanos pa tālruni 29197541 (S.Jansone)
Kursi audzināšanā “Personiskās kompetences veidošanās mācību un
audzināšanas procesā skolā”. Grupa nokomplektēta.
Kursi klašu audzinātājiem “Pozitīvas un daudzpusīgas sadarbības
vides pilnveidošana skolā.
Seminārs Madonas novada izglītības iestāžu vadītājiem par
2017./2018.m.g. izglītības aktualitātēm

24.08 plkst.14.30

Mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāju sanāksme

Madonas Valsts
ģimnāzija
Saieta laukums1,
401.kab.
Saieta laukums1,
403.kab.
Madonas Valsts
ģimnāzija
Madonas Valsts
ģimnāzija
Saieta laukums1,
3.stāva zāle
Saieta laukums1,
3.stāva zāle

Izbraukšana no Saieta
laukuma plkst.8:00

18.08.plkst.10:00

23.08 plkst.10.00
23.08 plkst.10.00

24.08.
25.08 plkst.10.00
25.08 plkst.10.00

Madonas novada pedagogu karjeras konsultantu seminārs-supervīzija
“Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānošana un īstenošana
projekta KAVPII ietvaros”
Kursi “Kvalitatīvas pedagoģijas principi.”
Grupa nokomplektēta.
Kursi “Uz kompetencēm balstīta mācību stunda. Iespējas un
izaicinājumi” Grupa nokomplektēta.
Madonas novada pedagogu konference
• Darbs mācību priekšmetu metodiskajās apvienībās:
Mūzikas skolotāju metodiskā apvienība
Sporta skolotāju metodiskā apvienība

28.08.
9:00-10:30

Informātikas skolotāju metodiskā apvienība
Latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskā apvienība
Vēstures skolotāju metodiskā apvienība
Sociālo zinību skolotāju metodiskā apvienība
Direktoru vietnieku audzināšanas darbā metodiskā apvienība

Rēzekne
Madonas Valsts
ģimnāzija
Kalsnavas
pamatskola

Madonas pilsētas
vidusskolas,
111. kab.
Madonas sporta
centrs
Madonas pilsētas
vidusskolas,
223. kab.
Madonas pilsētas
vidusskolas
Madonas Valsts
ģimnāzija, 305.a
kab.
Madona, MFJIC
“Kubs”

11:00-14:00

28.,29.08
plkst.9.00

• Novada pašvaldības vadītāju uzrunas, uzsākot jauno mācību
gadu
• Lekcija “Emocionālā inteliģence- efektīvas komunikācijas
pamats” EGO centra psiholoģe, psihoterapeite Aina Poiša
• Jauno pedagogu, kā arī izglītības iestādes absolvējušo
pedagogu sveikšana
Angļu valodas skolotāju profesionālās pilnveides kursi

Madonas
kultūras nams

Madonas Valsts
ģimnāzija

* Informācija par 1.septembra - Zinību dienas svinīgo pasākumu norises laiku un vietu Madonas novada
izglītības iestādēs tiks ievietota Madonas novada mājas lapā līdz 25.augustam

