
Kristīgās mācības  skolotāju MA darba plāns 2017./2018. mācību gadam 

 

Uz 15.09.2017. 

Mērķis:   

Pilnveidot kristīgās mācības skolotāju kompetenci profesionālās un radošās darbības aktivizēšanai.   

Galvenie uzdevumi:   

1. Organizēt skolēna pieredzē balstītu jēgpilnu mācību procesu kristīgās mācības stundās, izmantojot interaktīvas un radošas mācību 

metodes efektīvas mācību stundas nodrošināšanai. 

2. Veicināt skolēniem lasītprasmi, lasot Bībeli.  

3. Aktualizēt kristīgo mācību, kā unikālu vērtībizglītojošu mācību priekšmetu, indivīda sociālo prasmju attīstībai. 

4. Veicināt skolotāju vēlmi izglītoties Latvijas Kristīgās Misijas, Latvijas Kristīgo Skolotāju asociācijas un LU Teoloģijas fakultātes  

rīkotajās konferencēs un MA pieredzes apmaiņas semināros.    

5. Turpināt sadarbību ar Liepājas pilsētas kristīgās mācības skolotāju MA metodisko jautājumu jomā. 

6. Noorganizēt skolēniem radošo darbnīcu dienu, saistībā ar kristīgo mācību.  

7. Turpināt jaunu skolotāju piesaisti kristīgās mācības priekšmeta pasniegšanā.   

8. Turpināt sadarbību ar Tukuma un Engures novadu  baznīcu Svētdienas skolu skolotājiem 

 

 

 

Norises datums 

dd.mm.gggg. 

Pasākums, aktivitāte Mērķauditorija Vieta, laiks Atbildīgais 

Septembris 

12. 09. MA sanāksme – plāna satādīšana jaunajam 

mācību gadam, prioritāšu nospraušana 

Kristīgās mācības 

skolotāji 

Engures vidusskola 
I.Puzanova 

22.-24.09. Seminārs „Kristietība un latvietība” Kristīgās mācības 

skolotāji un interesenti 

Saldus Sv. Gregora 

kristīgas misijas 

centrs, Lielā iela 26 

 

Oktobris 

 Vispārizglītojošo skolu skolotāju 1. konference  

“Bībeles principu integrācija izglītībā” 

Vispārizglītojošo 

skolu skolotāji 

Rīga, 

Pestīšanas 

Templis, 

Lāčplēša iela 

117 

LKSA, BKIA, 

I.Puzanova 



Novembris 

Decembris 

01. - 20. 12. „Stāsts par pirmajiem 

Ziemassvētkiem”(labdarības pasākumi 

skolās) 

Kristīgās mācības 

skolotāji, skolēni 

Skolās uz vietas Kristīgās mācības 

skolotāji 

Janvāris 

 Vispārizglītojošo skolu skolotāju 2. konference  

“Bībeles principu integrācija izglītībā” 

Vispārizglītojošo 

skolu skolotāji 

Rīga,  Pestīšanas 

Templis, 

Lāčplēša iela 

117 

LKSA, BKIA, 

I.Puzanova 

Februāris 

14. 02. MA sanāksme – radošās dienas plānošana Kristīgās mācības 

skolotāji 

Engures vidusskola I.Puzanova 

Marts 

 Radošā diena „Iepazīsti Bībeles varoņus” Kristīgās mācības 

skolotāji, skolēni 

Engures vidusskola I.Puzanova, kristīgās 

mācības skolotāji 

Aprīlis 

 „Jēzus augšāmcelšanās brīnums” – radošo 

darbu izstādes  

Skolēni Skolās uz vietas I.Puzanova 

 Vispārizglītojošo skolu skolotāju 3.. konference  

“Bībeles principu integrācija izglītībā” 

Vispārizglītojošo 

skolu skolotāji 

Rīga, Pestīšanas 

Templis, 

Lāčplēša iela 

117 

LKSA, BKIA, 

I.Puzanova 

Maijs 

 MA darbības izvērtējums, darbības virzienu 

noteikšana nākošajam mācību gadam 

Kristīgās mācības 

skolotāji 

Engures vidusskola I.Puzanova 

Jūnijs 

 Pieredzes apmaiņas seminārs Liepājas kristīgās 

mācības MA 

Kristīgās mācības 

skolotāji 

Liepāja I.Puzanova 

Visu mācību 

gadu pēc 

vajadzības 

Metodiskā palīdzība, individuālās 

konsultācijas. 

Kristīgās mācības 

skolotāji 

 I.Puzanova 

Tālr. 26770238 

Ina.puzanova@engure.lv 

Visu mācību 

gadu 

Metodiskās apvienības radošā darbība 

Piedalīšanās metodisko izstrādņu veidošanā 

 

Kristīgās mācības 

skolotāji 

 I.Puzanova 

2 x gadā Analītiskā darbība 

MA darbības izvērtējums, jaunu darbības 

virzienu nospraušana. 

Kristīgās mācības 

skolotāji 

 I.Puzanova 

Visu mācību Sadarbība ar Bērnu kristīgās izglītības   I.Puzanova 



gadu pēc 

vajadzības 

apvienību, Latvijas kristīgo skolotāju 

asociāciju, LU Teoloģijas fakultāti. 

   

 

Ina Puzanova 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu 

 Kristīgās mācības skolotāju MA vadītāja 

 

 
  


