
1.pielikums 

Mājturības un kulturoloģijas skolotāju MA darba plāns 

2017./2018. mācību gadam 
Uz 15.09.2017. 

 
Mērķi: 

1. Mūsdienīga un kvalitatīva mācību procesa organizēšana, efektīvi izmantojot mācību stundu un IT iespējas. 

2. Darbs ar talantīgajiem skolēniem. 

3. Piedalīties novada un valsts mājturības un kulturoloģijas konkursos, izstādēs un olimpiādēs. 

4. Veicināt un nostiprināt radošu savstarpējo mājturības un tehnoloģiju un kulturoloģijas pedagogu sadarbību un pieredzes apmaiņu. 

5. Izglītojamo audzināšana par zinošiem, mērķtiecīgiem, uzņēmīgiem un atbildīgiem savas valsts pilsoņiem 

 
Galvenie uzdevumi: 
1. Turpināt mācību priekšmeta standartu, programmu studēšanu, sekmēt to izpildi; 

2. Ar izpratni un radoši iesaistīties mājturības un kulturoloģijas priekšmeta mācīšanā; 

3. Risināt problēmas; 

4. Attīstīt skolotāju pašapziņu; 

5. Gūt radošās darbības un personības pašizpausmes pieredzi; 

6. Izzināt, popularizēt, izpētīt labāko pieredzi; 

7. Turpināt tālākizglītošanās procesu- skolotāju profesionālo zināšanu pilnveidi, tālākizglītības līmeņa celšanu.  

 

 

 

Norises 

datums 

dd.mm.gggg. 

Pasākums, aktivitāte Mērķauditorija Vieta, laiks Atbildīgais 

Augusts  

     

        

Septembris  

 Idejas, vērojumi, priekšlikumi un papildinājumi 

2017./2018.mācību gada MA darba plānam 

Novadu skolu mājturības un 

kulturoloģijas skolotāji 

Ierosinājumus visu septembri sūtīt 

unagaile@inbox.lv 

Una Gaile 

     

mailto:unagaile@inbox.lv


     

Oktobris  

     

     

Novembris 

03.11.2017. Tukuma, Engures un Jaunpils novadu meiteņu 

mājturības un tehnoloģiju skolotāju informatīvs 

seminārs-praktikums  

Meiteņu mājturības un 

tehnoloģiju skolotāji 

Tukuma Raiņa ģimnāzija pl.10.00 Una Gaile 

16.11.2017. Kultūras kanona konkurss  „Kultūras kanona 

vēstis Latvijas nākošajā simtgadē” 1.kārta-

Zemgales reģions 

Komandas-kulturoloģijas 

skolotāji un skolēni(konkursam 

piesakās paši) 

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija  

 

 

24.11.2017. Tukuma, Engures un Jaunpils novadu 

kulturoloģijas skolotāju informatīvs seminārs- 

kursi 

Kulturoloģijas skolotāji Norises vieta un laiks tiks precizēts Una Gaile 

Decembris  

     

         

Janvāris  

12.01.2018. Kultūras kanona konkurss  „Kultūras kanona 

vēstis Latvijas nākošajā simtgadē” radošais 

seminārs- 2.kārta 

Reģiona kārtā uzvarējušās 

komandas-kulturoloģijas 

skolotāji un skolēni 

Rīga, LKA Teātra māja Zirgu Pasts  

 26.01.2018.  Kultūras kanona konkurss  „Kultūras kanona 

vēstis Latvijas nākošajā simtgadē” 3.kārta- fināls 

 Reģiona kārtā uzvarējušās 

komandas-kulturoloģijas 

skolotāji un skolēni 

 Rīga, Latvijas Nacionālā bibliotēka  

 

  

Februāris  

01.02.2018. Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības 

valsts olimpiāde(2.posms novados/pilsētās/ 

novadu apvienībās) 

Mājturības skolotājas un 

skolnieces 

Laiks un vieta tiks precizēta  

  Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu 

zinātniski pētniecisko darbu konference. 

Novadu kulturoloģijas un 

mājturības skolotāji, skolēni 

Tukuma Raiņa ģimnāzija(laiks tiks 

precizēts) 

Una Gaile 

Marts  

 Zemgales reģiona izglītojamo zinātniski 

pētniecisko darbu konference Jelgavā 

 Izvirzīto darbu autori un 

skolotāji. 

2018.gada marts(laiks tiks 

precizēts) LLU 

 

      



     

Aprīlis 

 Tukuma novadu atklātā mājturības un tehnoloģiju 

olimpiāde meitenēm 5.-6.kl., 7.-8.kl. 

Mājturības skolotājas un 

skolnieces 

2018.gada aprīlis(laiks tiks 

precizēts) 

Una Gaile 

   Latvijas 42. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 

konference. 

 Izvirzīto darbu autori un 

skolotāji. 

 2018.gada aprīlis(laiks tiks 

precizēts) 
  

04.04.2018. Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības 

valsts olimpiāde 

 Uz 3.kārtu izvirzīto darbu 

mājturībā un mājsaimniecībā 

autores un skolotājas. 

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un 

mākslas fakultāte 
 

Maijs 

 Mājturības un tehnoloģiju skolotāju MA vadītāju 

seminārs Rīgā 

Mājturības un tehnoloģiju MA 

vadītāji 

Laiks tiks precizēts Una Gaile 

  Kulturoloģijas skolotāju MA vadītāju seminārs 

Rīgā. 

 Kulturoloģijas skolotāju MA 

vadītāji 

 Laiks tiks precizēts  Una Gaile 

Jūnijs 

     

          

 

 

 

Una Gaile 

Tukuma novada 

Mājturības un tehnoloģiju un kulturoloģijas skolotāju MA vadītāja 

 

 

 
 


