Madonas novada izglītības iestāžu
2017. gada novembra
pasākumu plāns
Laiks
01.11 plkst.14:00
03.11.plkst.10:00

03.11 plkst.10:15

06.11 plkst.11:00

Pasākums
Vieta
Direktoru vietnieku izglītības jomā metodiskās apvienības sanāksme Madonas Valsts
ģimnāzija
Madonas novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme
Madonā, Saieta
laukumā 1,
2.stāva zālē
Madonas Valsts ģimnāzijas metodiskā diena “Starpdisciplinārās
Madonā, Saieta
mācības aktuālo kompetenču veicināšanai” (lektore K.Oganisjana)
laukumā 1,
Pieteikšanās ģimnāzijas mājas lapā www.madvg.lv
3.stāva zālē
Latviešu valodas un literatūras skolotāju kursi "Rakstītprasmes
Madonas pilsētas
pilnveide latviešu valodas un literatūras stundās" (lektore I.Vīduša) vidusskola,
Otrā kursu nodarbības diena būs 4.decembrī. Pieteikties pie MA vadītājas Valdemāra
R.Trušeles uz e-pastu: ruutat@e-apollo.lv Kursu grupa tiks komplektēta
bulvāris 6
pieteikšanās secībā.

07.11 plkst.14:00

Vizuālās mākslas skolotāju metodiskās apvienības sanāksme

07.11.plkst.10:00

Radošās darbnīcas “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana
audzināšanas procesā” Latvijas simtgadei veltītā pasākumu cikla
“Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros
Latvijas simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības
un labo darbu maratons” ietvaros diskusija “Kāpēc ir vērts būt un
dzīvot Latvijā?”
Erudīcijas konkurss 9.klašu skolēniem “Viss par Latviju”

07.11.plkst.14:00

08.11 plkst.10:00

Nolikums izsūtīts skolām! Pieteikšanās ģimnāzijas mājas lapā
www.madvg.lv

09.11 plkst.10:00

Krievu valodas skolotāju metodiskās apvienības sanāksme

09.11 plkst.14:00

Pirmsskolas izglītības skolotāju metodiskā sanāksme par metodisko
izstrādņu veidošanu (no katras PII aicināti 3 – 5 pedagogi)
Karjeras izglītības pasākums - skolēnu tikšanās ar Madonas novada
uzņēmējiem Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras projekta “Ātro
randiņu maratons Latgalē” ietvaros. Kontaktpersona G.Štēbele

10.11.
plkst.10:00-11:30

Madonas
Novadpētniecības
un mākslas
muzejs
Madonas kultūras
nams
Madonas BJC
“Kubs”
Madonā, Saieta
laukumā 1,
3.stāva zālē
Madonas Valsts
ģimnāzija
Madonas pilsētas
PII “Saulīte”
Madonas pilsētas
vidusskola,
Skolas iela 10

29294658

11.11.plkst.11:00

Pārnovadu stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa”
Nolikums izsūtīts skolām.
Pieteikšanās līdz 3.novembrim (I.Grudule T: 26113281)

14.11.
No plkst.13:00

Madonas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas
sēde
Ar iepriekšēju pieteikšanos (S.Jansone, T: 29197541 vai e-pasts:
sarmite.jansone@madona.lv.)

22.11.plkst.11:00

Vācu valodas olimpiāde 10.-12.klasei
Dalībniekus pieteikt: gundega.pukite@madona.lv līdz 16.novembrim

22.11.
plkst.10:00-16:00

Seminārs-praktikums (A līmeņa pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides programma 6 st.) visu mācību priekšmetu
skolotājiem par karjeras jautājumu integrēšanu mācību priekšmetu
saturā “Pedagoga loma karjeras attīstības atbalsta īstenošanā skolā”

Madonas pilsētas
vidusskola,
Skolas iela 10
Madonā, Saieta
laukumā 1,
403.kab.
Madonas Valsts
ģimnāzija, Raiņa
iela 4
Madonas pilsētas
vidusskola,
Valdemāra
bulvāris 6

(lektore VIAA speciāliste Daiga Udrase ) Pieteikties līdz 15.novembrim
V.Vecozolai
e-pasts: vivita.vecozola@madona.lv

23.11 plkst.13:00

Erudīcijas konkurss valodu mācību jomā „Mana valoda-mans
draugs un palīgs” 8.klašu skolēniem
Nolikums tiks izsūtīts skolām!

23.11 plkst.13:00

Pirmsskolas metodiķu sanāksme

24.11.plkst.10:00

Teātra sporta turnīrs
Pieteikšanās līdz 4. novembrim ( I.Zīle T: 29189376 )

28.11. plkst.10:00
reģistrēšanās no
plkst.9:30
28.un 29.11.

Novadu apvienības 1.-4.klašu skolēnu turnīrs 64 lauciņu dambretē
Nolikums izsūtīts skolām. Pieteikšanās līdz 22.novembrim, rakstot
uz e-pastu gintalibeka@inbox.lv
Kursi teātru režisoriem “Grimēšanas pamati” (dzīvnieka grims;
cilvēka grims dažādā vecumā). Vada Kultūras akadēmijas pedagoģe
Anita Sproģe. Bez dalības maksas.

Madonā, Saieta
laukumā 1,
3.stāva zāle
Madonas pilsētas
PII “Priedīte”
Lauteres tautas
nams
Dzelzavas
pamatskola
Madonas kultūras
nams

Pieteikties pie D.Caunes, T: 26556175. Vietu skaits ierobežots!

29.11.

Karjeras diena 11. – 12.klašu skolēniem.

Madonas Valsts
ģimnāzija
30.11.plkst.10:00; Bioloģijas tiešsaistes valsts 40.olimpiādes 2. (novadu apvienības)
Madonas pilsētas
Instruktāža 9:40
posms 9.-12.klasei
vidusskola,
Dalībnieku pieteikšana tīmekļa vietnē līdz 16.novembrim; reģistrēšanās
Valdemāra
līdz 24.novembrim!
bulvāris 6
01.12. plkst.10:00 Angļu valodas olimpiāde 10.-12.klasei
Madonas Valsts
Dalībniekus pieteikt: gundega.pukite@madona.lv līdz 24.novembrim
ģimnāzija, Raiņa
iela 4
01.12. plkst.14:00 Seminārs pedagogiem “"Caurviju prasmes - pašvadība un pašizziņa" Madonas Valsts
(lektore I.Dziedātāja)
ģimnāzija
Informācija tiks izsūtīta skolām!

Pieteikšanās ģimnāzijas mājas lapā www.madvg.lv no 10.novembra!

01.12.

Madonas novada jaunatnes jomas apbalvošanas pasākums “Sudraba
gailis”

Madonas kultūras
nams

