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1. 2019./2020.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 2019./2020.m.g.: 
 

 

1) piedāvāt pedagogiem padziļināt zināšanas par sociāli un pilsoniski aktuāliem tematiem, 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. Sociālās un pilsoniskās mācību jomas darbības plānojums 2019./2020.m.g. 

 

Pasākums Mērķauditorija 
Norises laiks, 

vieta 
Atbildīgais 

Sociālās un pilsoniskās mācību jomas 

pedagogu sanāksme  

Sociālās un 

pilsoniskās mācību 

jomas pedagogi 

11.09.2019.,  

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

 

 

I.Lagzdiņa 

Sociālās un pilsoniskās mācību jomas 
pedagogu sanāksme 

Pilsoniskuma mēnesis 

Sociālās un 
pilsoniskās mācību 

jomas pedagogi 

06.11.2019 
Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

I.Lagzdiņa 

 

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un 

ekonomikas fakultātes seminārs par 

pieredzes ekonomiku un LR nodokļu 

Ekonomikas 

pedagogi, 

skolēni 

15.11.2019., 

Rīga 

I.Lagzdiņa 

 



sistēmas aktualitātēm skolēnu zinātniski 

pētniecisko darbu kontekstā 

Vēstures olimpiādes 9. klasei un 10.-12. 

klasei pilsētas posms TIEŠSAISTE 
Skolēni 

13.12.2019.,  

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

VISC, 

Rēzeknes 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde 

Vēstures olimpiādes novada posma darbu 

vērtēšana tiešsaistes režīmā 
Vēstures pedagogi 

14.12. -

06.01.2020. 
VISC 

Filozofijas olimpiādes 10.- 12. klasei 

pilsētas posms un darbu vērtēšana 

Skolēni un filozofijas 

pedagogi 

08.01.2020. 

 

 

VISC, 

Rēzeknes 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde 

Konkurss 8. klašu skolēniem „Latvijas 

valsts dibināšana un atjaunošana” 

Vēstures pedagogi un 

skolēni 

22.01.2020.,  

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

I.Lagzdiņa 

Ekonomikas olimpiādes 10.- 12. klasei 

pilsētas posms TIEŠSAISTE 
Skolēni 

29.01.2020. 

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

VISC, 

Rēzeknes 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde 

 

Ideju tirdziņš „Mana vērtīgākā vēstures, 

sociālo zinību stunda” 

Sociālās un 

pilsoniskās mācību 

jomas pedagogi 

05.02.2020., 

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

.Lagzdiņa 

Seminārs “Kompetenču pieeja mācību 

stundā”. (mācību stundu video fragmentu 

analīze) 

Mācību saturs vidusskolā sociālajā un 

pilsoniskajā jomā 

Sociālās un 

pilsoniskās mācību 

jomas pedagogi 

11.03.2020., 

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

I.Lagzdiņa, 

S. Gabrāne  

Izglītojošs pieredzes apmaiņas seminārs 

Maltas vidusskolā un Rēzeknes novada 

kultūras iestādēs. 

„Kompetenču pieeja vēstures stundā un 

starpdisciplinārā pieeja mācību procesā” 

Sociālās un 

pilsoniskās mācību 

jomas pedagogi 

25. vai 27. 

03.2020. 
Maltas 

vidusskola, 

Maltas muzejs, 

Rozentovas Sv. 

Krusta 

Pagodināšanas 

Romas katoļu 

baznīca,  

Rēzeknes novads 

Maltas pagasts 

Garkalni darbnīca 

“Malny vylki”, 

Lūznavas muiža  

I.Lagzdiņa, 

I. Lubāne, 

S. Štekele 

Seminārs, diskusija „Latgales 

Kultūrvēstures muzeja muzejpedagoģisko 

programmu izmantošana kompetenču 

pieejas mācību procesā īstenošanā” 

Sociālās un 
pilsoniskās mācību 

jomas pedagogi 

08.04.2020., 

Latgales 

Kultūrvēstures 

muzejs 

I.Lagzdiņa 

Sociālās un pilsoniskās mācību jomas Sociālās un 2020.gada I.Lagzdiņa 



pedagogu sanāksme 

Seminārs „Pedagogu pašvērtējums un 

pieredze par MA 2019./2020. m.g. 

realizēto pasākumu ietekmi uz sadarbību, 

mācību kvalitāti un kompetenču pieejas 

izpratību" 

pilsoniskās mācību 

jomas pedagogi 

aprīlis,  

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

 

 

Jomas vadītāja:     Ilona Lagzdiņa 

 

01.11.2019. 

            


