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1. 2018./2019.m.g. izvirzītās prioritātes mācību jomas darbībai: 
 

1. Sniegt metodisku  atbalstu pedagogiem kompetenču pieejā veidotā mācību satura 

pakāpeniskai ieviešanai mācību procesā. 
2. Veicināt dažādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbību vienas mācību  jomas ietvaros 

un starp dažādām mācību jomām jaunā mācību satura apguves plānošanai un īstenošanai.  
3. Ievērot  izglītojamo individuālās vajadzības mācību procesa organizēšanā, veicināt spēju 

un talantu attīstīšanu. 
4. Pilnveidot izglītojamo sadarbības un līdzdalības prasmes, veicinot ikvienā patriotisma un 

valstiskās identitātes apziņu. 
 

2. Galvenie uzdevumi 2018./2019.m.g.: 
 

 

1. Piedāvāt pedagogiem padziļināt zināšanas par veselīgu dzīvesveidu, ar iespēju apgūt 

mūsdienu tendences un sagatavoties kompetenču pieejā veidotā mācību satura 

pakāpeniskai ieviešanai mācību procesā. 

2. Organizēt tikšanās dažādu mācību priekšmetu pedagogiem ar mērķi jaunā mācību satura 

apguves plānošanai un īstenošanai vienas mācību jomas ietvaros un starp dažādām 

mācību jomām, rosinot pedagogus uz savstarpēju sadarbību. 

3. Nodrošināt metodisko materiālu pieejamību, informāciju par kursiem un semināriem,  

pieredzes apmaiņu, lai pilnveidotu mācību stundu kvalitāti. 

4. Savlaicīgi informēt skolotājus par jaunāko izglītības normatīvajos dokumentos, mācību    

priekšmetu standartos un programmās. 

 

3. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas darbības plānojums 2018./2019.m.g. 

 

Pasākums Mērķauditorija Norises laiks, vieta Atbildīgais 

Sporta un veselības mācību 

jomas pedagogu sanāksme 

Sporta un veselības mācības 

pedagogi 

07.11.2018., 

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

V.Seņkāne 

R.Kļaviņa 

Konference „Sports un 

izglītība” 
Sporta pedagogi 

09.11.2018. 

Daugavpils 
V.Seņkāne 

Seminārs „Atkarīgo vielu 

ietekme uz organismu ”               

( narkologs J. Korsaks) 

Sporta un veselības mācības 

pedagogi 

2018.gda decembris, 

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

 

V.Seņkāne 

R.Kļaviņa 



Seminārs „Fiziskās aktivitātes, 

praktiskās apmācības fiziskām  

aktivitātēm vispārējai veselības 

veicināšanai un stājas 

stiprinašanai” (fizioterapeits K. 

Ločmelis) 

Sporta un veselības mācības 

pedagogi 

16.01.2019.; 

12.02.2019., 

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

 

V.Seņkāne 

R.Kļaviņa 

 

Izglītojošs pieredzes apmaiņas 

seminārs Valmieras Valsts 

ģimnāzijā 

Sporta un veselības mācības 

pedagogi 

2019.gada februāris,  

Valmiera, VVĢ 

 

V.Seņkāne 

R.Kļaviņa 

Konference „Sports un bērnu un 

jauniešu veselība” 

Sporta, veselības mācības 

pedagogi un skolas 

medmāsas 

2019.gada marts, 

Rīga, SIC Ķīpsala” 

V.Seņkāne 

R.Kļaviņa 

Lekcija „Veselīgs uzturs” 

(O.Peļņa) 

Sporta un veselības mācības 

pedagogi 

19.03.2019., 

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

 

V.Seņkāne 

R.Kļaviņa 

 

Sporta un veselības mācību 

jomas pedagogu sanāksme 

Sporta un veselības mācības 

pedagogi 

2019.gada aprīlis,  

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

V.Seņkāne 

R.Kļaviņa 

Seminārs „Psihoemocionalās 

vides mazināšana cilvēku 

ikdienā”  

(psihologs J.Melne) 

Sporta un veselības mācības 

pedagogi 

09.04.2019., 

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

 

V.Seņkāne 

R.Kļaviņa 

 

 

 

 

Jomas vadītāji:                  Vita Seņkāne 

          

Rita Kļaviņa  

    

    

   

15.11.2018.  


