
 

RĒZEKNES PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU 

 

TEHNOLOĢIJU JOMAS  
(mācību joma) 

MĀJTURĪBAS UN TEHNOLOĢIJU SKOLOTĀJU 

  

 DARBA PLĀNS 

2019./2020.M.G. 

 

Jomas  vadītāja 

 

JANĪNA STAUDŽA 
     (vārds/i, uzvārds/i) 

 

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

1.1. Sniegt atbalstu pedagogiem pakāpeniskai kompetenču pieejas ieviešanai mācību un  

audzināšanas procesā. 

1.2. Sniegt metodisko atbalstu izglītojamo spēju un talantu attīstīšanai. 

1.3. Apzināt un popularizēt pedagogu radošās, inovatīvās darbības, sadarbības un  

 metodiskā darba labās prakses piemērus.  

1.4. Veicināt izglītojamo patriotisma un valstiskās identitātes apziņu.  

 

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

 

2.1.Sadarbība ar pilsētas izglītības un kultūras iestādēm. 

2.2.Informatīvo un praktisko pieredzes apmaiņas nodarbību organizēšana atbalsta 

sniegšanai skolotājiem kompetenču pieejas ieviešanai mācību un audzināšanas procesā. 

2.3. Sistemātiska pedagogu tālākizglītošana un profesionālās meistarības pilnveide, 

praktiski apgūstot jaunas un mūsdienīgas darba metodes, tehnikas un paņēmienus. 

2.4. Skolotāju pieredzes apmaiņa un popularizēšana, akcentējot un attīstot skolotāju un 

skolēnu radošo pašizpausmi. 

 

 

3. TEHNOLOĢIJU jomas (mājturības un tehnoloģiju skolotājiem) darbības 

plānojums 2019./2020.m.g.  
                   

Pasākums Mērķauditorija 
Norises laiks, 

vieta 
Atbildīgais Piezīmes 

1. Aktualitātes mācību saturā: 

tehnoloģiju mācību joma. 

Atbalsts un resursi pedagogiem. 

2. Darba plānošana 2019./2020. 

mācību gadam. 

3 .Skolotāju profesionālā 

pilnveide. 
4. Dažādi jautājumi. 

Mājturības un 

tehnoloģiju  

skolotāji 

29.10.2019. 

Rēzeknes Valsts 

1. ģimnāzija 

 

J. Staudža 
 

Izglītojošs profesionālās 

pilnveides un praktisks 

pieredzes apmaiņas seminārs (A 

Rēzeknes pilsētas, 

Rēzeknes novada, 

Ludzas, Zilupes, Ciblas, 

22.11.2019., 

Rēzeknes 

sākumskola 

J. Staudža,  

A. Deksne 

 



programma, 6 

programmstundas) „Kā top 

produkts” (Lektors P. Kaļva, 

Rīgas Teikas vidusskolas 

mājturības un tehnoloģiju 

skolotājs, skola2030 

konsultants) 

 

Kārsavas un Viļānu 

novadu mājturības un 

tehnoloģiju skolotāji 

Mācību satura ieviešanas 

seminārs jomā „Tehnoloģijas” 

Mācību jomu 

koordinatori 

28.11.2019. 

Biznesa 

augstskola 

„Turība”,  Rīga 

 

J. Staudža 

 

Izglītojoša lekcija Rēzeknes 

tehnoloģiju akadēmijas Fizikālo 

procesu un lāzertehnoloģiju 

pētnieciskajā  centrā 

Tehnoloģiju jomas 

skolotāji 

RTA,                        

11. – 12.2019.   

J. Staudža,  

V. Poplavska 

 

Rēzeknes pilsētas 

vispārizglītojošo skolu skolēnu 

kokapstrādes tehnoloģiju 

konkurss “Topi par meistaru 

kokapstrādē”  

Rēzeknes pilsētas 

vispārizglītojošo skolu 

6.- 9. klašu skolēni 

05.12.2019., 

Rēzeknes 

tehnikums 

J. Staudža, 

 O. Batņa 

Sadarbībā 

ar 

Rēzeknes 

tehnikumu 

Pilsētas olimpiāde 6. klašu 

skolēniem (ar izvēli tekstila 

tehnoloģijās) 

Rēzeknes pilsētas 

vispārizglītojošo skolu 

6. klašu skolēni 

01.2020.(3 - 4. 

nedēļā), 

Rēzeknes Valsts 

1. ģimnāzija 

J. Staudža  

Skolotājas V. Dzervinikas 

pieredze projekta  

“Kompetenču pieeja mācību 

saturā” aprobācijā. 

Atklātā stunda 8. klasē. 

Tēma “Kritiskā domāšana, 

apgūstot adīšanas tēmu” 

Rēzeknes pilsētas 

mājturības un 

tehnoloģiju skolotāji 

03.- 04.2020. 

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

J. Staudža,  

V.Dzervinika 

 

Izglītojošs seminārs un 

iepazīšanās ar ražotni Z/s 

“Kotiņi”.    

Meistarklase “Veselīgs uzturs 

no Latvijā ražotiem 

produktiem” 

Rēzeknes pilsētas 

mājturības un 

tehnoloģiju skolotāji 

04.2020., 

Z/s “Kotiņi”, 

Šķilbēnu 

pagasts, Viļakas 

novads 

J. Staudža  

Dalība projekta “Kompetenču 

pieeja mācību saturā” ietvaros 

organizētajos semināros 

Rēzeknes pilsētas 

mājturības un 

tehnoloģiju skolotāji 

Regulāri visu 

mācību gadu 

 

J. Staudža 

 

Izglītojošs seminārs – 

sanāksme: 

1.Olimpiāžu, konkursu norise, 

rezultāti. 

2. Pieredzes apmaiņa un 

informācija par dalību 

semināros un profesionālās 

pilnveides programmās. 

3. Darba izvērtējums. 

 

Rēzeknes pilsētas 

mājturības un 

tehnoloģiju skolotāji 05.2020. 

Rēzeknes Valsts 

1. ģimnāzija 

 

J. Staudža,  
V. Dzervinika, 
O. Batņa,  

I. Melne 

 



4. Diskusijas. 

Dalība darbnīcās un konkursos 

ARPC “Zeimuļs” 

Rēzeknes pilsētas 

mājturības un 

tehnoloģiju skolotāji un 

skolēni 

Mācību gada 

laikā, ARPC 

“Zeimuļs” 

Izglītības 

iestāžu 

skolotāji 

 

Skolēnu darbu izstādes, veltītas 

Mātes dienai,  tematiskās 

izstādes 

Rēzeknes pilsētas 

mājturības un 

tehnoloģiju skolotāji un 

skolēni, visi interesenti 

05.2020.,  

2019./2020.m.g.

laikā 

izglītības 

iestādes 

Izglītības 

iestāžu 

skolotāji 

 

Izglītojošas lekcijas un 

nodarbības Latgales 

kultūrvēstures muzeja izstādēs 

Rēzeknes pilsētas 

mājturības un 

tehnoloģiju skolotāji un 

skolēni 

Mācību gada 

laikā, Latgales 

kultūrvēstures 

muzejs 

J. Staudža, 

izglītības 

iestāžu 

skolotāji 

 

Individuālas konsultācijas 

skolotājiem par dažādiem 

standarta un mācību 

programmu jautājumiem pēc 

nepieciešamības. 

Rēzeknes pilsētas 

mājturības un 

tehnoloģiju skolotāji 

2019./2020.m.g.

laikā 

 

J. Staudža  

 

Dalība 16. atklātajā mājturības 

un tehnoloģiju olimpiādē  

Rēzeknes pilsētas 

vispārizglītojošo skolu 

skolēni 

01.2020.- 

04.2020. 

 

Izglītības 

iestāžu 

skolotāji 

 

 

 

 

 

Jomas vadītājs/i:    Janīna Staudža       

           

31.10.2019.  


