APSTIPRINĀTS
ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
vadītājas 2015. gada 15.septembra rīkojumu Nr.490-r

Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu
direktoru vietnieku audzināšanas jomā metodiskās apvienības
darba plāns 2015./2016.mācību gadam
2015./2016.mācību gadā Daugavpils pilsētā audzināšanas jomā tiek izvirzītas šādas galvenās darba prioritātes :
1.Ģimeņu kompetenču pilnveide bērnu audzināšanā
2.Izglītojamo individuālo vajadzību nodrošināšana un respektēšana
3.Izglītojamo emocionālā audzināšana un vērtībizglītība
4. Globālās izglītības veicināšana

N.p.k.

Aktivitātes

Mērķauditorija

Izpildes laiks

Atbildīgais

Piezīmes

Organizatoriskā darbība
1.

Klašu audzinātāju MA sēdes

Direktoru
vietnieki audz.
jomā, klašu audz.
MK vadītāji

Reizi
mēnesī
(mēneša pirmajā
ceturtdienā plkst.
15.00)

A.Jansone
A.Jurģīte

2.

Audzināšanas darba prioritāšu
izstrāde pilsētā

Augusts

A.Jurģīte

3.

Sistemātiska informācijas
aprite: valsts- pilsētaizglītības iestāde.

Direktoru
vietnieki audz.
jomā, MK vadītāji
Direktoru
vietnieki audz.
jomā, MK vadītāji

Mācību gada
laikā

A.Jansone
A.Jurģīte

2.semestris

A.Jansone

• MA vadītāju semināri Rīgā

4.

5.

6.

7.



Izbraukuma seminārs.
Direktoru vietnieku MA
kolektīva saliedēšana un
nākamā mācību gada darba
prioritāšu apspriede.
Sistemātiska nepieciešamā
atbalsta sniegšana izglītības
iestādēm, audzināšanas darba
tālākizglītības jautājumos,
t.sk., globālās izglītības
aktualitātes.
Interaktīva lekcija „Globālo
zināšanu nozīme mūsdienu
izglītības iestādē un dzīvē”
Lektore: Laura Bužinska,
globālās izglītības jomas
eksperte.
Klašu audzinātāju klubiņš
„ Audzini sevi".

Izglītojamo zinātkāres attīstīšanas
iespējas Daugavpilī
Praktiskās nodarbības ar psihologu
klases saliedēšanai

Direktoru
vietnieki
audzināšanas
jomā

Tālākizglītība
Direktoru
Mācību gada
vietnieki audz.
laikā

A.Jurģīte

jomā, klašu
audzinātāji

Direktoru
vietnieki audz.
jomā, klašu
audzinātāji

Direktoru
vietnieki audz.
jomā, klašu
audzinātāji

17.septembris

A.Jurģīte

A.Jurģīte
24.septembris
21.oktobris

Semināri,
e-pasts

Atklātie ārpusstundu
pasākumi un klases stundas
pilsētas skolās.( Pēc skolu
izvēles un iespējām)
Daugavpils 6.vidusskola „Interaktīvās
klases stundas”
Daugavpils 15.vidusskola "Skola un
pilsētnieki: sadarbības plānošana,
organizēšana un īstenošana"
Daugavpils 16.vidusskola „Veselība un
vide. Drošība”
Daugavpils Krievu vidusskola-licejs
„Atklātie ārpusstundu pasākumi licejā:
Mātes dienai veltītais koncerts”
Daugavpils 13.vidusskola „Veselību
veicinoša skola”
Daugavpils Valsts ģimnāzija „Atbalsts
izglītojamajiem Daugavpils Valsts
ģimnāzijā”.

8.











Piedalīšanās
valsts/starptautiskā mēroga
aktivitātēs
Daugavpils izglītības iestāžu humānās
pedagoģijas ideju atbalstītāju sanāksme
ar I.Pogrebņakas piedalīšanos.
XI starptautiskā Baltijas valstu
humānās pedagoģijas konference
XVStarptautiskie humānās
pedagoģijas lasījumi Gruzijā.
Labestības stundas
Pilsoniskā nedēļa



Karjeras nedēļa u.c.

9.





Metodiskā darbība
Pilsētas skolu
Mācību gada
pedagogi,
laikā
direktoru
vietnieki
februāris
audzināšanas
jomā
janvāris

A.Jurģīte

L.Voitova
A.Strikova

marts

R.Urbanoviča

maijs

A.Grigorjeva

decembris

N.Semjonova

10.decembris

S.Kotova

29.septembris

A.Jurģīte,
V.Rudņeva

oktobris

V.Rudņeva

Pilsētas skolu
pedagogi

marts

A.Jurģīte

marts
novembris

A.Jurģīte
Direktoru
vietnieki
audzināšanas
jomā
Direktoru
vietnieki
audzināšanas
jomā, karjeras
konsultanti
V.Rudņeva

oktobris

10.

XV Starptautiskajos humānās
pedagoģijas lasījumos iegūto
atziņu popularizēšana

Pilsētas skolu
pedagogi

aprīlis

11.

Labāko klases audzinātāju
apbalvošana.

Klases
audzinātāji

oktobris

12.

MA darba izvērtēšana

Direktoru
vietnieki audz.
jomā

Maijs

Direktoru vietnieku audzināšanas jomā MA vadītāja A.Jurģīte

MC kolēģija,
direktoru
vietnieki
audzināšanas
jomā
A.Jurģīte

Izvērtējuma
anketas

