Madonas novada izglītības iestāžu
2017. gada oktobra
pasākumu plāns

04.10 plkst.15:00

Pasākums
Madonas reģionālā skolēnu spartakiāde futbolā ( 1.-12.kl.)
Nolikums izsūtīts skolām
Vācu valodas skolotāju metodiskās apvienības sanāksme

07.10.
09.10.plkst.13:00

Mazpulcēnu forums
Seminārs direktoru vietniekiem audzināšanas darbā

Laiks
04.10.plkst.10:00

10.10. Izbraukšana Seminārs-praktikums tautas deju kolektīvu vadītājiem
no Saieta laukuma
plkst.7:00

11.10 plkst. 10:00 Bibliotekāru metodiskās apvienības sanāksme
12.10. plkst.18:00 Skolotāju dienai veltīts pasākums- Andra Buļa monoizrāde
“Lidojums”
Aicināti visu izglītības iestāžu kolektīvi un pensionētie pedagogi!
12.10.plkst.10:00 VIAA organizēts seminārs vidusskolēniem, pedagogiem karjeras
konsultantiem, klašu audzinātājiem“ Iekšlietu un aizsardzības jomas
profesiju iepazīšana” Kontaktinformācija: 26378836 ( V.Vecozola)
12.10.
Mājturības skolotāju metodiskās apvienības mācību ekskursija.
Maršruts:
Izbraukšana no
- Ineši(ekskursija pa muižas teritoriju, nodarbība porcelāna fabrikā)
Saieta laukuma
- Zosēnu pag. "Spulgas" (balto darbu apskate, radoša darbnīca un retro auto
plkst.9:00

Vieta
Madonas pilsētas
sporta laukumi
Madonas Valsts
ģimnāzijā, Raiņa 6
Salaspils
Madonas BJC,
Skolas 8a
Rīga, RKT
Braslas 16
Madonas pilsētas
vidusskola
Madonas kultūras
nams
Saieta laukums 1,
3.stāva zāle
Atbilstoši
maršrutam

apskate, aktivitātes)
-kupola mājas Jaunpiebalgas novadā (ekskursija, saimnieka stāstījums)
-izstāžu zāles "Velves" apmeklējums Jaunpiebalgā
Pieteikties pie I.Markovas līdz 6.oktobrim pa e-pastu ilvamarkova@inbox.lv
vai pa tālr.29253963

13.10 – 14.10
Izbraukšana no
Saieta laukuma
plkst.9:00

Fizikas skolotāju dalība 19.Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas
konferencē Daugavpils Universitātē.
Pieteikšanās semināram Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas mājas lapā
lfsa.lv
Pieteikšanās braucienam pie V.Bebrišas (mob.28351040).

19.10.plkst.14:00

Apmācības interešu izglītības pedagogiem, jaunatnes darbiniekiem
“Augsta emocionālā intelekta metodes pedagogu darbā”( 6 stundas)
Seminārs skolu teātru režisoriem
Vācu valodas diena
Precīzāka informācija tiks izsūtīta skolām
Konsultācija lietišķās un vizuālās mākslas pulciņu skolotājiem

20.10.plkst.13:00

Madonas novada jauniešu forums

13.10.plkst.11:00
16.10.
17.10.

23.10. plkst.10:00 Sporta skolotāju metodiskās apvienības sanāksme
23.-27. oktobris
24.10.

Daugavpils

Kursi mūsdienu deju pedagogiem “Jaunākās metodes mūsdienu deju
mācību programmu veidošanā” ( 36 st.)
Matemātikas skolotāju pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs

Madonas BJC
“Kubs”
Valmiera

Madonas BJC
Skolas 8a
Madonas BJC
“Kubs”
Madonas sporta
centrs
Rīga
Limbaži

Limbažu novada ģimnāzijā
Precīzāka informācija tiks izsūtīta skolām
24.10. plkst.10:00 Pedagogu profesionālas pilnveides kursi “Sociālās un pilsoniskās
kompetences mācību un audzināšanas darbā”

Madonas Valsts
ģimnāzija

Pieteikšanās elektroniski no 2.oktobra Madonas Valsts ģimnāzijas mājas
lapā www.madvg.lv .

25.10. plkst.10:00 Pedagogu profesionālas pilnveides kursi “Radošums mācību procesā”
Pieteikšanās elektroniski no 2.oktobra Madonas Valsts ģimnāzijas mājas
lapā www.madvg.lv .

26.10. plkst.10:00 Pedagogu profesionālas pilnveides kursi “Vērtēšana kā mācīšanās
process”
Pieteikšanās elektroniski no 2.oktobra Madonas Valsts ģimnāzijas
mājas lapā www.madvg.lv .
26.10. plkst.10.00 Seminārs logopēdiem, sākumskolas un pirmsskolas skolotājiem par
darbu ar bērniem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi (lektore
A.Šteinberga)

Madonas Valsts
ģimnāzija
Madonas Valsts
ģimnāzija
Madonas pilsētas
PII “Saulīte”

Pieteikšanās līdz 20.oktobrim pie G.Zeltiņas (guntazeltina@inbox.lv;
mob.26364648)

26.10.
Izbraukšana no
Saieta laukuma
plkst.7.00

26.10.plkst.11:00

Skolotāju un skolēnu dalība Junior Achievement Latvija
uzņēmējdarbības iedvesmas konferencē "Uzdrīksties uzvarēt!".
Pieteikšanās līdz 16.oktobrim pie I.Vabules (vabule@inbox.lv;
mob.29177941)

Skolu teātru režisoru un skatuves runas pedagogu seminārs

VIAA organizēts seminārs skolu bibliotekāriem, pedagogiem karjeras
konsultantiem, vietniekiem audzināšanas darbā “Darbs ar
informācijas avotiem karjeras izglītībā”
01.11. plkst.14:00 Direktoru vietnieku izglītības jomā metodiskās apvienības sanāksme
31.10.plkst.10:00

No 23.līdz 27.oktorbrim skolēnu rudens brīvdienas

Madonas BJC
Skolas 8a
Saieta laukums 1,
3.stāva zāle
Madonas Valsts
ģimnāzija

