Skolas skolotāji piedalās ALA Izglītības skolotāju konferencē
Losandželosā par mūsdienīgu un saistošu mācību materiālu
Kristīna Rathode - raksts & foto

Pateicoties PBLA skolu atbalsta kokursam, Amerikas latviešu apvienībai (ALA) un
Latviešu valodas aģentūrai (LVA), saņemām finansiālu atbalstu no Izglītības un
zinātnes ministrijas budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde”, kas
deva vienreizēju iespēju vairākiem Ņudžersijas latviešu skolas skolotājiem
piedalīties ALA Izglītības nozares rīkotajā skolotāju konferencē Losandželosā, 21. 22. septembrī. Konferences galvenā tēma - Mūsdienīgs un saistošs mācību saturs.
Valsts izglītības satura centra (VISC) Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma
daļas vadītāja Ineta Upeniece iepazīstināja skolotājus ar jaunajām Diasporas
izglītības vadlīnijām un to pielietojumu mācību plāna veidošanā.
VISC Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja Anta Lazareva stāstīja par
integrētu valodas mācību stundu priekšrocībām.
Dace Mažeika, ALA Izglītības konsultante, sniedza praktiskas zināšanas, kā dažādot
mācību stundas ar internetā atrodamiem materiāliem un lietotnēm.
Mūsu skolas vēstures skolotājs Mārtiņš Putenis prezentēja savu jauno mācību
programmu "Latvijas vēsture dziesmās". To viņš izstrādājis, raugoties kā vēstures
materiālu un stundas padarīt saistošākas.
Mūsu pārzine Jana Anča-Tetere dalījās pieredzē, kuru guvusi vadot "Sveika,
Latvija!" grupu un demonstrēja video par jaukajiem bērnu piedzīvojumiem Latvijā,
ieskaitot sadziedāšanos ar Renāru Kauperu.
Paldies Losandželosas latviešu skolai un ALA Izglītības nozarei par viesmīlību un
bagātinošās konferences organizēšanu! Paldies finansējumam no Latvijas! Līdz
nākamajai tikšanās reizei!

Foto (Kristīna Rathode) no ALAs Izglītības nodaļas rīkotās skolotāju konferences
Losandželosā 2019. gada 21.-22. septembrī

Ņudžersijas (Jana Anča - Tetere, Kristīna Rathode, Mārtiņš Putenis, Agnese
Nikolas) un Ročesteras latviešu skolotāji pie darba galda

Ņudžersijas latviešu skolas vēstures skolotājs Mārtiņš Putenis kursos piedalās kā
lektors un mācību materiālu “Latvijas vēsture dziesmās” autors, iepazīstinot
konferences dalībniekus ar saistošu materiālu un pieeju vēstures macību stundām

“Sveika, Latvija” gada akcijas ietvaros
Ņudžersijas latviešu skolas pārzine Jana
Anča-Tetere dalījās pieredzē, kuru guvusi
8. klases rīkotajos “Sveika, Latvija”
labdarības pasākumos, brauciena
dalībnieku veidotajās prezentācijās un
atmiņu stastījumos Draudzīgā Aicinājuma
sarīkojumos skolā un vadot "Sveika,
Latvija!" 40. grupu.

Kopā ar ALAs Izglītības nodaļas vadītāju Elisu Freimani un konferences dalībniecēm

