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Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu
Direktoru vietnieku audzināšanas jomā metodiskās apvienības
darba plāns 2013./2014.mācību gadam
2013./2014.mācību gadā Daugavpils pilsētā audzināšanas jomā tiek izvirzītas šādas galvenās darba
prioritātes :
 stiprināt skolēnu patriotismu un valstisko identitāti;
 radīt iespējas skolēnu pilsoniskajai līdzdalībai kultūrvides veidošanā:
 veicināt izglītības iestādēs īstenoto audzināšanas darba formu dažādību;
 izmantot efektīvas tradicionālās un radīt inovatīvas skolas un ģimenes sadarbības formas;
 turpināt pilnveidot, popularizēt humāno pedagoģiju pilsētas skolās un izzināt, apkopot labāko
darba pieredzi humānajā pedagoģijā;
 pilnveidot pedagogu kvalifikāciju un popularizēt labāko pieredzi.
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