
  

 

RĒZEKNES PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU 

 

KULTŪRAS IZPRATNES UN PAŠIZPAUSMES MĀKSLĀ 
(mācību joma) 

SKOLOTĀJU 

 

 DARBA PLĀNS 

2019./2020.M.G. 

 

Jomas  vadītāja 

 

ANITA DEKSNE 
  (vārds,  uzvārds) 

 

1. 2019./2020.m.g. izvirzītā/-ās prioritāte/-es mācību jomas darbībai: 
 

1. Nodrošināt pedagogiem metodisku atbalstu jaunā mācību satura ieviešanai 

kompetenču izglītībā. 

2. Veicināt pedagogu sadarbību, nodrošināt profesionālās kompetences pilnveidi, 

informēt par aktualitātēm un norisēm mācību jomā. 

3. Veicināt skolēnu radošās prasmes, sasniegumus un izaugsmi, nodrosinot diferencētu 

pieeju, spēju un talantu attīstību. 

 

2. Galvenie  uzdevumi 2019./2020.m.g.: 

1. Piedalīties mācību jomu konsultantu semināros, profesionālās kompetences pilnveides 

pasākumos. 

2. Vadīt un koordinēt sadarbību starp dažādu mācību jomu pedagogiem, organizēt mācību 

satura jautājumu aktualizēšanu, konsultēt un atbalstīt pedagogus, izzināt viņu vajadzības. 

3. Sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi organizēt seminārus, pieredzes 

apmaiņas pasākumus mācību jomas pedagogiem, radošo darbu konkursus, zinātniski 

pētniecisko darbu izstrādi, projektus skolēniem. 

4. Apzināt un popularizēt labās prakses piemērus, dalīties pieredzē, apkopot un analizēt 

pārbaudes darbu, diagnosticējošo darbu, mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu 

rezultātus. 

 

3. Kultūras izpratnes un pasizpausmes mākslā darbības plānojums  2019./2020.m.g. 
(mācību joma) 

 

Pasākums Mērķauditorija 
Norises laiks, 

vieta 
Atbildīgais Piezīmes 

Mācību jomas skolotāju 

sanāksme 

Literatūras, 

kulturoloģijas skolotāji 

Septembris, 

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

A.Deksne Sadarbībā ar 

mācību jomas 

(valodu) 

skolotājiem 

Pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides 

programmas skolotājiem 

Rēzeknes pilsētas, 

Latgales reģiona 

skolotāji 

Novembris un 

oktobris, 

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

A.Deksne IZM 

finansējums, 

programmu 

izstrāde un 

sagatavošana 



Radošo darbu konkursa 7.-

9.klases un 10. - 12.klases 

skolēniem nolikuma 

izstrāde, izsūtīšana 

Latviešu valodas un 

literatūras skolotāji, 7.-

12.klases skolēni 

Oktobris, 

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

A.Deksne Sadarbībā ar 

mācību jomas 

(valodu) 

skolotājiem 

Radošo darbu konkursa 

noslēguma pasākums 

7.-12.klases Latgales 

reģiona skoleni 

14.11.2019., 

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

A.Deksne Sadarbībā ar 

mācību jomas 

(latviešu 

valodas un 

literatūras) 

skolotājiem 

Mācību jomas koordinatoru 

sanāksmes apmeklējums 

 22.11.2019. 

Rīga 

A.Deksne  

Mācību jomas skolotāju 

sanāksme 

Literatūras, 

kulturoloģijas skolotāji 

Decembris, 

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

A.Deksne  

Pieredzes apmaiņas 

brauciena organizēšana 

Literatūras, 

kulturoloģijas skolotāji 

Marts (23.-

27.03.2020.), 

Mārupes Valsts 

ģimnāzija 

A.Deksne Sadarbībā ar 

mācību jomas 

(valodu) 

skolotājiem 

Mācību jomas skolotāju 

sanāksme 

Literatūras, 

kulturoloģijas skolotāji 

Maijs, 

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

A.Deksne Sadarbībā ar 

mācību jomas 

(valodu) 

skolotājiem 

 

 

 

Jomas vadītāja          Anita Deksne  

          

01.11.2019.  


