Pirmsskolas vadītāju, vadītāju vietnieku izglītības jomā MA darba plāns
2018./2019. mācību gada martā
15.02.2019.
Norises
datums
dd.mm.ggg
g.
05.03.2019.

12.03.2019.

12.03.2019.

12.03.2019.

Pasākums,
aktivitāte

Mērķauditorija

PII skolotāju
pieredzes apmaiņas
seminārs. Tēma:
nodarbību
organizēšana 3 - 4
gadīgu.vecuma
bērniem
Kurzemes novadu
3.mūzikas skolotāju
konference
“Izglītība
mūsdienīgai
lietpratībai. Mūzika
un teātra māksla.
Skola 2030”
“Iekļaujošās un
speciālās izglītības
nodrošināšana
izglītojamajiem ar
speciālām
vajadzībām”

Pirmsskolas
izglītības
skolotājas

Gatavošanās
pirmsskolēnu (6-7
g,v.b) sporta
pasākumam
“Sportojam
Tukumā”

Pirmsskolu un
skolu sporta
skolotāji (kuru
skolās realizē
pirmsskolas

Pieteikšanās
Marts
Pieteikšanās noslēgusies

Pirmsskolu un
skolu mūzikas
skolotāji, citi
pedagogi un
interesenti

Pie E. Upmanes
eva.upmane@tukums.lv
t.22420049
līdz 04.03.2019.
Vietu skaits ierobežots!

Pirmsskolas
skolotāji

Pie E. Upmanes
eva.upmane@tukums.lv
t.22420049
līdz 04.03.2019.

Darba gaita

Vieta, laiks

Atbildīgais

* Rotaļdarbības vērošana
3-4 gadīgu bērnu grupās.
*Pārrunas un atbildes uz
interesējošiem
jautājumiem.

PII
PII
"Taurenītis" “Taurenītis”
Pl.9:00
vadītāja
M.Kazakova

Teorijas un prakses
sintēze mūzikā un teātra
mākslā “Skola 2030”

Talsu
pamatskolā
Pl.10:00

MA vadītāja
E.Upmane

PII
“Vālodzīte”
Pl.10:00

PII
“Vālodzītes”
vadītāja
vietnieks
izglītības
jomā
K.Hiršfelde
MA vadītāja
E.Upmane

Inventāra piegāde un
izvietošana.

Tukuma
Sporta
Halle

13.03.2019.

Sporta pasākums 67 gadīgiem
Tukuma, Engures
un Jaunpils
pirmsskolas iestāžu
bērniem
“Sportojam
Tukumā”

14.03.2019.

Skola2030 konferen

ce par pirmsskolas
izglītības
jautājumiem
“Darbojos, izzinu –
mācos ar prieku!”.

Datums tiks
precizēts

Kursi

izglītības
programmu)
Pirmsskolu
izglītības
iestādes un
skolas, kuras
realizē
programmu
6-7 gadīgi
bērniem

Pirmsskolas
pedagogi

Pieteikšanās noslēgusies

Reģistrēšanās konferencei
būs pieejama sākot no
14.februāra Skola2030
interneta vietnē
https://domaundari.lv/kf/pir
mskola/.
Vietu skaits konferencē ir
ierobežots

* Pasākuma atklāšana Tukuma novada Dome
Sporta speciālista Jura
Kožeurova uzruna
* Katras komandas
piedalīšanās 13 sporta
aktivitātēs (katrai 10
min.)
* Pasākuma noslēgums,
apbalvošana.

Tukuma
MA vadītāja
Sporta halle E.Upmane
pl.9:30 –
12:00 un
pl.13:00 –
15:00

Valmieras
Kultūras
centrs

Pirmsskolas
izglītības
skolotāju palīgi

pirmsskolas
skolotāju
palīgiem :
„ Pirmsskolas
skolotāja palīga
darbs bērncentrētā
grupā”
Tukuma novada pirmsskolas vadītāju, vadītāju vietnieku izglītības jomā MA vadītāja Eva Upmane

