Pirmsskolu darbiniekiem
12.06.2019

Metodiskā darba vadīšana un organizēšana. Dokumentācija pirmsskolā. 12.jūnijā

Mācību datums: 12.06.2019

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Mērķa auditorija: pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju

Cena: 36.30 €

vietnieki izglītības jautājumos

Mācību tēmas:
●

Vadītāja vietnieces izglītības jautājumos amata apraksts.

●

Obligātā dokumentācija.

●

Pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšana pirmsskolā. MK not. Nr. 480 apguves iespējas iestādē.

●

Pedagoģiskās padomes nolikums. Pedagoģiskās padomes sēde, vadīšanas varianti. Protokols.

●

Galvenie uzdevumi mācību gadā izvirzīšana, novērtēšana māc. gada nobeigumā.

●

Metodiskais darbs, plānošana. Kompetenču izglītības ieviešanas procesu plānošanas varianti.

●

Mācību vides veidošana grupā atbilstoši bērnu vecumam un rotaļāšanās vajadzībām.

●

Piemēri: sensoro maisiņu, pudeļu veidiem un pildvielām. Dažāda veida masu pagatavošana. Olu bretu izmantošanas veidi.
Vienkārši pagatavojamas spēles centriem. Pirmsskolas zinātne. Āra nodarbes. Pasaku dārzu idejas. Kluso grāmatu piemēri.

●

Reggio Emillia pieejas izmantošana, Valdorfpedagoģijas, Montesori pedagoģijas izmantošana.

●

Konsultācijas pedagogiem ( Par jautājumu uzdošanu bērniem, ieteicamie rotaļmateriāli 2-4 gad. bērniem. Bērnu gatavība
skolai novērtēšana- apraksts vecākiem).

●

Bērnu zināšanu un prasmju novērtēšanas veidi. Sarunas ar vecākiem.

●

Darbs ar vecākiem. Vecāku sapulču organizēšana un tematika.

●

Vecāku - pedagogu saruna Norvēģijā. Vērotais Skandināvijas pirmsskolās.

●

Profesionālās darba kvalitātes vērtējums pārrunās.

●

Iestādes tradīciju veidošana, vēsture.

Lektore: Anda Timermane, ilggadēja profesionālās darbības pieredze pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas
amatā.
Nodarbību sākums: plkst. 10.00, Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai

“Struktoru iela”.
Mācību dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.
Dalības maksa: 30.00 EUR + PVN (cena ar PVN 36.30 EUR).
Dalības maksā iekļauti izdales materiāli un pusdienas.

Apmaksu var veikt pēc mācību dienā saņemtā LPMC rēķina gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu. Bankas rekvizīti: SEB
banka, norēķinu konts: LV95 UNLA 0034 1065 7310 0, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.
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

