
Metodisko pasākumu plāns 2020.gada augustam 

 

12.augustā 

• Plkst. 10.00 novada mācību priekšmetu jomu koordinatoriem jaunā satura plānošanas 

seminārs, vieta tiks precizēta, vada dabaszinātņu mācību priekšmetu jomas 

koordinatore Iveta Eglīte 

13.augustā 

• Plkst. 10.00 līdz  plkst. 13.00 mācību satura plānošanas seminārs dabaszinību 

skolotājiem, kuri 2020./2021.m.g. mācīs šo mācību priekšmetu 4.klasē, bioloģijas un 

ģeogrāfijas skolotājiem, kuri 2020./2021.m.g. mācīs šo mācību priekšmetu 7.klasē, 

Kuldīgas Centra vidusskolā, 407.kabinetā, semināru vada jomas koordinatore I.Eglīte 

• Plkst.10.00 līdz plkst.13.00 mācību satura plānošanas seminārs sākumskolas 

skolotājiem, kuri 2020./2021.m.g. uzsāks realizēt jauno mācību saturu 1.klasē, 

Kuldīgas Centra vidusskolā, 217.kabinetā, semināru vada jomas koordinatore I.Tīruma 

17., 18., 19. augustā 

• Novada izglītības iestāžu organizētie pasākumi saviem skolotājiem 

19.augustā 

• Tiešsaistes konference sākumskolas skolotājiem “Uzdrīkstos, domāju, radu!”, organizē 

Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovācijas centrs, reģistrācija konferencei 

no 2020.gada 5.augusta, informācija https://www.siic.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/59644/ 

20.augustā 

• Tiešsaistes konference dabas zinātņu, matemātikas un tehnoloģiju skolotājiem 

“Dabaszinātnes, matemātika,  inženierzinātnes un tehnoloģijas skolā efektīvi un 

radoši!” organizē Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības un inovāciju centrs, 

reģistrācija konferencei no 2020.gada 5.augusta, informācija https://www.siic.lu.lv/par-

mums/zinas/zina/t/59644/ 

24.augustā 

• Plkst. 10.00 līdz  plkst. 13.00 mācību satura plānošanas seminārs vidusskolas 

bioloģijas, ķīmijas, ģeogrāfijas un fizikas skolotājiem, kuri 2020./2021.m.g. mācīs šo 

mācību priekšmetu 10.klasē, Kuldīgas Centra vidusskolā, 407.kabinetā, semināru vada 

jomas koordinatore I.Eglīte 

• Plkst. 10.00  mācību satura plānošanas seminārs matemātikas skolotājiem, kuri 

2020./2021.m.g. mācīs šo mācību priekšmetu 4.klasē, V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā, 

semināru vada jomas koordinatore L.Zudāne 

• Plkst. 10.00 mācību satura plānošanas seminārs sporta skolotājiem, kuri 

2020./2021.m.g. šo mācību priekšmetu mācīs 1.,4.,7.,10.klasē, tikšanās vieta tiks 

precizēta, semināru organizē jomas koordinatore N.Strazdiņa 
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25.augustā 

• Plkst. 10.00 līdz plkst.13.00 mācību satura plānošanas seminārs vizuālās mākslas un 

mūzikas skolotājiem, kuri 2020./2021.m.g. mācīs šos mācību priekšmetus 1.,4., 7.klasē, 

V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā, semināru vada jomas koordinatore A.Ciekale 

• Plkst.10.00 līdz plkst.12.00 mācību satura plānošanas seminārs matemātikas 

skolotājiem, kuri 2020./2021.m.g.mācīs šo mācību priekšmetu 7.,10.klasē, V.Plūdoņa 

Kuldīgas vidusskolā, semināru vada jomas koordinatore L.Zudāne 

• Plkst. 10.00 mācību satura plānošanas seminārs sociālo zinību un vēstures skolotājiem, 

kuri 2020./2021.m.g. kādu no šiem mācību priekšmetiem mācīs 4.,7.,10.klasē 

• Plkst.12.00 mācību satura plānošanas seminārs informātikas skolotājiem, kuri  

2020./2021.m.g.mācīs datoriku un/vai  programmēšanu 4.,7.,10.klasē, V.Plūdoņa 

Kuldīgas vidusskolā, semināru vada jomas koordinatore L.Zudāne 

 

26.augustā 

• Plkst.10.00 līdz plkst.12.00 mācību satura plānošanas seminārs mājturības un 

tehnoloģiju skolotājiem V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā, Mājturības mājā, semināru 

vada jomas koordinatore S.Lūse 

• Plkst. 10.00 mācību satura plānošanas seminārs svešvalodu skolotājiem, kuri 

2020./2021.m.g mācīs kādu no svešvalodām 4.,7.,10,klasē, tikšanās vieta tiks precizēta, 

semināru vada jomas koordinatore L.Meirupska 

• Plkst. 10.00 mācību satura plānošanas seminārs latviešu valodas skolotajiem, kuri 

2020./2021.m.g. mācīs šo mācību priekšmetu 4.,7.,10. klasē, Kuldīgas Mākslas un 

humanitāro zinību vidusskolas zālē, semināru organizē jomas koordinatore A.Moļņika 

27.augustā 

• Novada izglītības iestāžu organizētie pasākumi saviem skolotājiem 

28.augustā 

• Novada pedagogu konference 

 

 

 


