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 DARBA PLĀNS 
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Jomas  vadītāja: VITA ULBICĀNE 
         

 

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. Iepazīstināt skolotājus ar jaunāko informāciju dabaszinību jomā, tālākizglītības 

           iespējām un novitātēm. 

2. Veicināt skolotāju pieredzes apmaiņu par dažādu mācību metožu, paņēmienu 

daudzveidību dabaszinību priekšmetu integrētā apguvē apguvē. 

3. Pilnveidot darbu ar spējīgiem un talantīgiem skolēniem, organizējot "Dabaszinību un 

            matemātikas multidisciplināro novada olimpiādi". 

4. Sniegt atbalstu pedagogiem pakāpeniskai kompetenču pieejas ieviešanai dabaszinību 

            mācību jomā. 

 

5. Dabaszinību mācību jomas  darbības plānojums  2018./2019.m.g.  

                  

Pasākums Mērķauditorija 
Norises laiks, 

vieta 
Atbildīgais Piezīmes 

Informatīva 

pedagogu 

sanāksme 

Pilsētas 

dabaszinību 

priekšmetu 

skolotāji 

(bioloģijas, 

ģeogrāfijas) 

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

13.11.2018., 

plkst.: 15.00 

 

Vita 

Ulbicāne 

1.Pēctecība un 

starpdisciplinaritāte 

dabaszinātņu jomas  mācību 

saturā. 

2.Atbalsts un resursi 

dabaszinātņu jomas 

pedagogiem mācību satura 

un pieejas ieviešanā. 

3.Skola 2030 aktualitātes. 



Informatīva 

pedagogu 

sanāksme 

Pilsētas 

dabaszinību 

priekšmetu 

skolotāji 

(ķīmijas, 

fizikas) 

Rēzeknes Valsts  

1.ģimnāzija, 

14.11.2018., 

plkst.: 15.00 

Vita 

Ulbicāne 

1.Pēctecība un 

starpdisciplinaritāte 

dabaszinātņu jomas  mācību 

saturā. 

2.Atbalsts un resursi 

dabaszinātņu jomas 

pedagogiem mācību satura 

un pieejas ieviešanā. 

3.Skola 2030 aktualitātes. 

Informatīva 

pedagogu 

sanāksme 

Pilsētas 

dabaszinību 

priekšmetu 

skolotāji 

(ķīmijas, fizikas, 

bioloģijas, 

ģeogrāfijas) 

Rēzeknes Valsts  

1.ģimnāzija, 

10.04.2019., 

plkst.: 15.00 

Vita 

Ulbicāne 

Darba plāns tiks precizēts. 

"Dabaszinību 

un matemātikas 

multidisciplinārā 

novada 

olimpiāde" 

Latgales novada 

izglītības iestāžu 

izglītojamie 

11.03.2019., 

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

Vita 

Ulbicāne, 

Jeļena 

Pikuma 

 

Izbraukuma, 

pieredzes, apmaiņas 

seminārs uz Lietuvu 

Pilsētas 

matemātikas, 

informātikas, 

dabaszinību 

skolotāji 

2019.gada 

20.marts 

Vēsma 

Poplavska, 

Vita 

Ulbicāne, 

Jeļena 

Pikuma 

 

Konkurss “Homines 

2019“ 

Bioloģija, 

11. un 12. klašu 

skolēni 

2019.gada 

marts-aprīlis 

Vita 

Ulbicāne 

Rīgas Stradiņu universitāte 

(RSU), I un II kārta notiek 

pilsētā. 

Konference ķīmijas 

skolotājiem 

Pilsētas ķīmijas 

skolotāji 

2019.gada 

aprīlis 

Anna Bule, 

Vita 

Ulbicāne 

 

 

Jomas vadītāja:        Vita Ulbicāne  

          

15.11.2018.  


