Pirmsskolu darbiniekiem

Kompetenču pieeja pedagoģijā, īstenojot muzikālo darbību izglītības iestādē. 19.augustā,

19.08.2019 turpinājums 27.augustā
Mācību datums: 19.08.2019

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Mērķa auditorija: pirmsskolas un sākumskolas pedagogi

Cena: 72.60 €

Kompetenču pieeja pedagoģijā, īstenojot muzikālo darbību izglītības iestādē
24 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma
Programmas norise plānota 2 dienās: 19. un 27. augustā.

1.daļa 2019.gada 19.augustā:
Muzikālās darbības organizēšana izglītības iestādē, atbilstoši kompetenču pieejai.

Integrēta darbība kultūras un mākslas jomā un mācību nodarbībās.
Tēmas:
●

Kompetenču pieeja izglītības iestādē un muzikālās darbības principi.

●

Muzikālās darbības loma bērnu psihisko procesu attīstības sekmēšanā.

●

Muzikālās darbības sasaiste ar grupas mēneša tēmu - "Lielā ideja".

●

Muzikālās darbības sasaiste ar zināšanu apguvi/nostiprināšanu citās jomās.

●

Aktīvās mūzikas klausīšanās veidi.

●

Mūzika un bērnu radošā darbība, pašiniciatīva.

2.daļa 2019.gada 27.augustā:
Muzikālās darbības integrācija pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu ikdienā un rotaļnodarbībās,
atbilstoši kompetenču pieeja.
Tēmas:

●

Pedagoģiskā procesa plānošana.

●

Darba plānu sagatavošana.

●

Ritma izjūtas attīstības un ritmiski muzikālās darbības saistība ar bērnu psihisko procesu, kustību
koordinācijas un runas attīstību.

●

Ritma un muzikālo rotaļu integrēšana pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu ikdienā, rīta apļos un
rotaļnodarbībās.

●

Ritma, runas un muzikālās rotaļas.

●

Skaņu un artikulatīvās pasakas. Mūzikas klausīšanās. Tematiskās nodarbības.

●

Praktikums.

!!! Lūgums ierasties brīvā, kustībām piemērotā apģērbā.

Nodarbību laikā metodisko krājumu, pašdarināto skaņu rīku un rotaļu atribūtikas izstāde.
Pasniedzēja: Baiba BRICE, Mag.paed., mūzikas skolotāja, LU doktorante, mācību līdzekļu: „Pirkstiņu rotaļas”, „Spēlējiet,

spēlmanīši”, „Tipu, tapu, dziesmiņa”, „Rotaļas ar ritmiem”, „Skaņu pasakas un ritma rotaļas”, „Vingrosim ar dziesmiņu!”

autore.
Nodarbību laiks: plkst. 10.00 - 15.00.
Norises vieta: Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai "Struktoru iela".

Semināra dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.
Dalības maksa: 60.00 EUR + PVN (cena ar PVN 72.60 EUR).
Dalības maksā iekļautas pusdienas un izdales materiāli.

Apmaksu var veikt gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu uz SEB banku. Norēķinu konts: LV95 UNLA 0034 1065 7310 0,
bankas kods UNLALV2X.
Lūdzam Jūs iepriekš pieteikt savu dalību mācībās:
●

aizpildot pieteikuma anketu;

Dal?ties
●

rakstot e-pastā: lpmc@lpmc.lv

●

vai zvanot pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659

