2017.gada augusta mēneša pasākumu plāns
Datums

Laiks

Norises vieta

Pasākums

02.08.

08.00 – 17.00

Dārza iela 8, Rūjiena

Valmieras pedagoģiski medicīniskās komisijas izbraukuma sēde
Rūjienas pilsētas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē “Vārpiņa”

09.08.

08.00 – 17.00

VRIIAC, 316.kab.,
Leona Paegles 40A

Valmieras pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde

09. - 10.08.

Izbraukšana
plkst. 07.00
no Valmieras
kultūras centra
stāvlaukuma

Zemgale

14.08.

10.00 -16.30

Valmieras 5. vidusskola

14.-15.08.

10.00 – 15.30

Valmieras sākumskola

15., 16.08.

10.00

Valmieras Pārgaujas
ģimnāzija

16.08.

08.00 – 17.00

VRIIAC, 316.kab.,
Leona Paegles 40A

16.-17.08.

10.00 – 15.30

Valmieras sākumskola

23.08.

08.00 – 17.00

VRIIAC, 316.kab.,
Leona Paegles 40A

LIZDA Valmieras starpnovadu arodbiedrības organizācijas biedru ekskursija uz Zemgali. (Pieteikties
pie Zintas Irbes telefoniski)
Seminārs direktora vietniekiem izglītības jomā
“VISC projekts „Kompetenču pieeja mācību saturā” - kā mēs to uzsāksim skolā?”.
Semināru vada VISC profesionālās pilnveides ekspertes Ilze Gaile un Aira Kumerdanka
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma “Vairāku skolu pedagogu
sadarbības prasmes digitālajā vidē uz vienotas mākoņrisinājuma platformas bāzes” (12 h),
1. un 2.grupai.
Programmas anotācija un informācija par pieteikšanos izglītības iestādēm nosūtīta e-pastā 08.08.2017.
Latviešu valodas un literatūras skolotāju kursu "Literatūras stundas plānošana, organizēšana un
vadīšana: teorētiskie un praktiskie aspekti " otrā daļa (12 stundas).
Kursus vada Latvijas Universitātes docente, Rīgas Centra humanitārās vidusskolas latviešu valodas un
literatūras skolotāja Elita Stikute un Rīgas Centra humanitārās vidusskolas latviešu valodas un
literatūras skolotāja, direktores vietniece izglītības jomā Baiba Zeiļaka
Valmieras pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma “Vairāku skolu pedagogu
sadarbības prasmes digitālajā vidē uz vienotas mākoņrisinājuma platformas bāzes” (12 h),
mācības tiek īstenotas 3. un 4.grupai.
Programmas anotācija un informācija par pieteikšanos izglītības iestādēm nosūtīta e-pastā 08.08.2017.
Valmieras pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde

* 15.08.2017.
Kontaktpersona
Iveta Kļaviņa, VRIIAC
t. 64207123, 28388112,
iveta.klavina@valmiera.lv
Iveta Kļaviņa, VRIIAC
t. 64207123, 28388112,
iveta.klavina@valmiera.lv
Zinta Irbe
t. 26110332
zinta.irbe@inbox.lv
Sigita Tama, VIP,
t. 64207154,
sigita.tama@valmiera.lv
Zane Dundure
“Lielvārds”
67801788
Zane.dundure@lielvards.lv
Māris Bušmanis, MA
vadītājs
t. 64207513, 29573195
mbusmanis.vpg@gmail.com
Iveta Kļaviņa, VRIIAC
t. 64207123, 28388112,
iveta.klavina@valmiera.lv
Zane Dundure
“Lielvārds”
67801788
Zane.dundure@lielvards.lv
Iveta Kļaviņa, VRIIAC
t. 64207123, 28388112,
iveta.klavina@valmiera.lv

23.08.*

10.30 – 13.00

Valmieras Pārgaujas
ģimnāzija

Sanāksme Metodisko apvienību vadītājiem

23.08.
24.08.

9.00 – 18.00
9.00 – 14.00

Biznesa augstskola
Turība,
Graudu iela 68, Rīga

Skolotāju apmācība inovatīvu Skolēnu mācību uzņēmumu izveidē un konsultēšanā.
Pieteikšanās līdz 15.augustam, aizpildot anketu http://jal.lv/news/global/662

10.00

Valmieras Pārgaujas
ģimnāzija

Latviešu valodas un literatūras skolotāju kursi
"Skolēnu sasniegumu vērtēšana latviešu valodas un literatūras stundās" (12 stundas).
Kursus vada Valsts izglītības satura centra vecākais referents vispārizglītojošo mācību priekšmetu
pārbaudījumu satura jautājumos Kaspars Špūle

08.30

SPII “Bitīte”

24. 25.08.

24.08.

09.30
10.30

24.08.

11.00
08.30

25.08.

Valmieras Pārgaujas
sākumskola
Valmieras Mākslas
vidusskola
Valmieras Attīstības
aģentūra,
Purva 12A, B ieeja,
2.stāvs, 209.telpa
Valmieras Viestura
vidusskola

09.30

Valmieras 2.vidusskola

10.30

Valmieras 5.vidusskola

11.30
13.00
14.00

25.08.

13.00

25.08.

15.00

Valmieras sākumskola
Valmieras Valsts
ģimnāzija
Valmieras vājdzirdīgo
bērnu internātvidusskola
– attīstības centrs
Valmieras pilsētas
pašvaldības
Lielā zāle
Burtnieku novada
Rencēnu pamatskolā

Valmieras pilsētas izglītības iestāžu pieņemšana 2017./2018. mācību gadam

Sanāksme Valmieras pilsētas un Burtnieku novada vispārizglītojošo skolu direktoriem un
pedagogiem karjeras konsultantiem par programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā
atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs" īstenošanu. Skatīt informāciju 09.08.2017. e-pastā

Valmieras pilsētas izglītības iestāžu pieņemšana 2017./2018. mācību gadam

Sanāksme Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem izglītības jomā
un sporta skolotājiem par Olimpiskās dienas 2017. organizatoriskajiem jautājumiem
LIZDA Valmieras starpnovadu arodbiedrības organizācijas sporta spēles
‘’LECAM PA VECAM, LECAM PA JAUNAM’’

Sigita Tama, VIP,
t. 64207154,
sigita.tama@valmiera.lv
Airita Mileika - Plūme
JA Latvija projektu
koordinatore
airita@jal.lv
Māris Bušmanis, MA
vadītājs
t. 64207513, 29573195
mbusmanis.vpg@gmail.com
Iveta Pāže, VIP
t. 64207139, 29296307,
iveta.paze@valmiera.lv
Inga Rokpelne, VIP
t. 64207147
inga.rokpelne@valmiera.lv

Iveta Pāže, VIP
t. 64207139, 29296307,
iveta.paze@valmiera.lv

Iveta Kļaviņa, VIP
t. 64207123
iveta.klavina@valmiera.lv
Zinta Irbe
t. 26110332
zinta.irbe@inbox.lv

13.00
28.08.

14.00
15.00
16.00

Valmieras Pārgaujas
ģimnāzija
Valmieras Jaunatnes
centrs “Vinda”
Valmieras Bērnu sporta
skola
Valmieras Mūzikas skola

Valmieras pilsētas izglītības iestāžu pieņemšana 2017./2018. mācību gadam

Fizikas, ķīmijas, bioloģijas, ģeogrāfijas, dabaszinību un matemātikas skolotāju ikgadējā metodiski
praktiskā konference „Dabaszinātnes un matemātika skolā – efektīvi un radoši!”.
Skatīt informāciju skolu e-pastā 22.05.2017. un http://www.dzm.lu.lv/aktualitates/052017/skolotaji_konference_aicinati_dalities_ar_veiksmigam_metodiskam_idejam
Konference vispārējās izglītības pedagogiem
“Mācīšana mācīties un kompetencēs balstīta izglītība”
Darba kārtība:
10.00 - 10.20 Konferences atklāšana
10.20 – 11.00 “Par mācīšanu mācīties un kompetencēs balstītu izglītību”, Aija Melle, Rīgas Juglas
vidusskolas direktore
11.15 - 12.15 Darbnīcas1
12.15 – 13.15 Pusdienu pārtraukums
13.15 – 14.15 Darbnīcas1
14.30 – 15.00 Konferences kopsavilkums un noslēgums
1Informāciju par darbnīcu piedāvājumu un anotāciju skatīt zem šī 2017.gada augusta mēneša
pasākuma plāna.
Pieteikšanās konferencei no 16. līdz 24.augustam elektroniski, izmantojot uz izglītības iestāžu epastiem 16.08.2017. nosūtīto saiti.*

28.08.

10.00 -17.00

LU Dabaszinātņu
akadēmiskajā centrā,
Jelgavas ielā 1

29.08.

10.00 – 15.00

Valmieras sākumskola
un Valmieras Valsts
ģimnāzija

30.08.

08.00 – 17.00

VRIIAC, 316.kab.,
Leona Paegles 40A

Valmieras pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde

01.09.

Tiks precizēts

Valmieras muzejs

Valmieras pilsētas izglītības iestāžu direktoru, vadītāju pieņemšana pie Valmieras pilsētas
pašvaldības domes priekšsēdētāja Jāņa Baika

12.00-15.00
01.09.*

12.00-15.00
14.00-17.00
19.00

Valmieras muzeja
pagalms
laukums starp Valmieras
Kultūras centru un
tirdzniecības centru
“Valleta”
Valmieras Kultūras
centrs

1.septembra pasākumi #Pirmais Valmierā:
“Citāda skola”
radošas darbnīcas, sportiskas aktivitātes, dažādu loģikas uzdevumu risināšana un citi pārsteigumi
“Ko darīt pēc skolas?”
brīvā laika pavadīšanas iespējas Valmierā (Valmieras Jaunatnes centra “Vinda”, Valmieras Mākslas
vidusskolas un Valmieras Bērnu sporta skolas piedāvājumi)
“Iesaisties un līdzdarbojies!”
Valmieras un tuvākās apkārtnes jauniešu organizāciju aktivitātes
“Carnival Youth” koncerts

Iveta Pāže, VIP
t. 64207139, 29296307,
iveta.paze@valmiera.lv

Sigita Tama, VIP,
t. 64207154,
sigita.tama@valmiera.lv

Sigita Tama, VIP,
t. 64207154,
sigita.tama@valmiera.lv

Iveta Kļaviņa, VRIIAC
t. 64207123, 28388112,
iveta.klavina@valmiera.lv
Iveta Pāže, VIP
t. 64207139, 29296307,
iveta.paze@valmiera.lv

Sanita Loze, VJC “Vinda”
t. 64207603, 28304268
sanita.loze@valmiera.edu.lv

05.09.

13.00
14.00
15.00
16.00
13.00
14.00

06.09.

15.00
16.00

08.09.,
09.30 – 15.00
14.09., 22.09.

3.PII “Sprīdītis”
6.PII “Kārliena”
5.PII “Vālodzīte”
5.PII “Vālodzīte”
struktūrvienība “Krācītes”
2.PII “Ezītis”
struktūrvienība “Ābelīte”
2.PII “Ezītis”
6.PII “Kārliena”
struktūrvienība
“Pienenīte”
PII “Buratino”
Valmieras integrētā
bibliotēka,
Cēsu iela 4

Valmieras pilsētas izglītības iestāžu pieņemšana 2017./2018. mācību gadam

Iveta Pāže, VIP
t. 64207139, 29296307,
iveta.paze@valmiera.lv

Valmieras pilsētas izglītības iestāžu pieņemšana 2017./2018. mācību gadam

Iveta Pāže, VIP
t. 64207139, 29296307,
iveta.paze@valmiera.lv

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma 30h “Bērnu pozitīvās
disciplinēšanas metodes, vardarbības riski un sadarbība ar bērnu vecākiem pirmsskolā”
Valmieras pilsētas un Burtnieku novada pirmsskolas pedagogiem (īsteno LPMC).
Skatīt informāciju 09.06.2017. e-pastā. Pieteikties: iveta.klavina@valmiera.lv līdz 21.augustam.

Iveta Kļaviņa, VIP
t. 64207123
iveta.klavina@valmiera.lv

 Valmieras Valsts ģimnāzijas organizētie profesionālās kompetences pilnveides kursi pedagogiem laika periodā no ~ 7. augusta ~ 27.augustam (IZM finansējums).
Kursu vadītāji no :
1. Latvijas Universitātes, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes - "Aktuālas stratēģijas lasītprasmes attīstības veicināšanai"
2. Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes “Lielvārds” Kompetences centrs
3. Pieaugušo neformālās izglītības iestādes “Rolanda Ozola neformālās izglītības centrs”
4. Sadarbībā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru (SIIC - bijusī DZM) projekta grupu piedāvājam līdzīgu nodarbību veidu kā pagājušajā gadā.
Informācija par kursu tēmām, laikiem un norises vietām tiks precizēta un paziņota visām izglītības iestādēm!
Lūdzam regulāri pārbaudīt pasākumu plānu, jo dažādu apstākļu dēļ ir iespējamas izmaiņas!
Informāciju apkopoja:
Iveta Kļaviņa
Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes
“Valmieras Izglītības pārvalde”
speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos
Tālr.: 642 07123
E-pasts: iveta.klavina@valmiera.lv

Konference vispārējās izglītības pedagogiem
“Mācīšana mācīties un kompetencēs balstīta izglītība”
Darbnīcu piedāvājums
Darbnīca: Pedagogu sadarbība starpdisciplinārā mācību vidē – gatavošanās kompetencēs balstīta izglītības satura realizēšanai
Aija Melle, Rīgas Juglas vidusskolas direktore
 Kādi ir priekšnosacījumi pedagogu starpdisciplinārai sadarbībai?
 Kā organizēt pedagogu sadarbību starpdisciplinārā mācību vidē?
 Kāda ir pedagogu starpdisciplinārās sadarbības mācīšanās pieredze (labās prakses piemēri)?
 Ko šajā kontekstā sagaidīt no kompetencēs balstīta izglītības satura?
Darbnīca: Mācību stunda starpdisciplinārā mācību procesā
Mairita Neilande, Brocēnu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja
 Kas kopīgs un atšķirīgs tradicionālai un starpdisciplinārai mācību stundai?
 Kā veidot starpdisciplināru mācību stundu?
 Ko atklāj skolas praktiskā pieredze, veidojot starpdisciplināras mācību stundas?
Darbnīca: Mācību stundas vērošana pedagoga profesionālai izaugsmei
Iveta Dziedātāja, Rīgas 94.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā
 Kā pedagogiem, savstarpēji vērojot stundas, veicināt savu profesionālo izaugsmi mācību procesa kvalitātes uzlabošanai?
 Kādi ir stundu vērošanas mērķi un instrumenti?
 Kas ir tās pamatlietas, kam jābūt stundā, lai stunda būtu efektīva?
 Kā veidot profesionālu sarunu, sniedzot un saņemot atgriezenisko saiti?
Darbnīca: Ko paņemt no interešu izglītības formālajā izglītībā?
Edgars Niklasons, Rīgas Teikas vidusskolas teātra studijas “Te-13” vadītājs
 Kādus instrumentus pedagogiem izmantot, lai radītu savstarpēju uzticēšanos stundās ar audzēkņiem?
 Kā radīt aizraujošu stundas mikroklimatu, kas paredz kritiskās domāšanas veicināšanu?
 Kā runāt ar audzēkņiem par neērtiem jautājumiem?
 Kā saglabāt neitrālu pozīciju audzēkņu provokāciju gadījumā?
Darbnīca: Metakognitīvās iemaņas mācību procesā
Aivars Dresmanis, personīgās attīstības treneris, koučs
 Kā dažādi cilvēki uztver un apstrādā informāciju (VAK, NLP metaprogrammas)?
 Kāda ietekme uz mācību procesu ir uztveres īpatnībām? Kā zināšanas par uztveri iespējams izmantot mācību procesā?
 Kādas stratēģijas veicina mācīšanās un informācijas apguves procesu?
Darbnīca: Sadarbības kompetence – pirmsskolas izglītības iestādes iespēja un izaicinājums
Daila Frīdmane, Pirmsskolas izglītības iestādes “Mūsmājas” vadītāja
 Vai sadarbības kompetence ir pirmsskolas izglītības iestādes iespēja vai izaicinājums?




Kādi varētu būt sadarbības modeļi, kurus var realizēt pirmsskolas izglītības iestādē?
Kādi ir šāda veida sadarbības priekšnosacījumi? Kopmācība? Personīgā attīstība?

Darbnīca: Dinamiskās un kustību pauzes mācību procesā pamatskolā un vidusskolā
Linda Loce, Sporta skolas “Lynx” vadītāja
 Kāpēc nepieciešamas kustību un dinamiskās pauzes mācību procesā?
 Kā ar dinamisko un kurstību paužu palīdzību attīstīt skolēnu atmiņu, iztēli un gribu?
 Ko un kā vēl palīdz paveikt ikdienas mācību procesā dinamiskās un kustību pauzes?
Darbnīca: Kustību un radošuma integrācija mācību procesā sākumskolā
Ieva Rasa, sertificēta supervīzore, deju un kustību terapeite, psiholoģe
 Kādas ir bērna vajadzības un grūtības sākumskolas posmā?
 Kā pedagogs varpalīdzēt skolēnam un atvieglot darbu sev?
 Kā pavisam vienkāršā veidā padarīt interesantāku, vieglāku un saprotamāku mācību darbu skolēnam?
Darbnīca: Lasītprasmes attīstīšana skolā. Valmieras Valsts ģimnāzijas pieredze
Ligita Pickaine, Indra Vēvere, Inese Purmale, Renāte Bērziņa, Valmieras Valsts ģimnāzijas skolotājas
 Kā sadarboties dažādu mācību priekšmetu skolotājiem, iedziļinoties un plānojot?
 Kā kopīgi palīdzēt katram skolēnam pilnveidot un izmantot dažādos kontekstos konkrētas lasītprasmes?
 Kā veidot skolotāju sadarbību mācību gada laikā?
Darbnīca: Jēgpilna skolēnu darba prezentācija un izvērtējums
Sandra Krauze, Valmieras Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja

Kā iesaistīt skolēnus temata noslēguma plānošanā?

Kādi ir skolēnu izdomātie prezentēšanas veidi, kas ļauj būt aktīviem un ieinteresētiem?

Kas tiešā veidā ietekmē skolēnu padarītā darba apjomu un kvalitāti?

