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Sociālās un pilsoniskās mācību jomas 
DARBA PLĀNS 2020./2021.M.G. 

LIEPĀJĀ 
 
 

2020. gada 22. septembrī 
 
Galvenie uzdevumi mācību gadam: 
 

1. Veidot atbalsta pasākumus jomas skolotājiem, tādējādi nodrošinot izpratni par kompetenču pieejas realizāciju mācību 

procesā. 

2. Nodrošināt pilsētas metodiskās tēmas “Metakognitīvo prasmju un  digitālās lietpratības  attīstība kvalitatīva izglītības 

procesa īstenošanā” īstenošanu. 

3. Veicināt mācību jomas koordinatores un metodiķu sadarbību, akcentējot plānošanas nozīmi jauno pedagoģisko metožu 

un pieeju ieviešanā. 

4. Regulāras atgriezeniskās saites sniegšana skolotājiem par mācību jomas saturu un pieejas maiņu. 

5. Kvalitatīva metodiskā darba organizēšana, ar mērķi paaugstināt pedagoģiskā procesa kvalitāti.  

 

 

 

 



 

 

Pasākumi: 
 

Nr. 
p.k. 

Tēma Laiks Vieta Plānotais rezultāts Lektori, 
atbildīgais 

1. Semināri 
(rosinātavas, meistarklases) 

    

1.1. Pilsētas pedagogu metodiskā 
diena: 
Meistarklase 
“No standarta līdz mācību 
stundai”. Jaunais mācību saturs. 

27.08. 2020. Liepājas 
Valsts 1. 
ģimnāzija  

Sociālās un pilsoniskās jomas 
pedagogi informēti par 
aktualitātēm Skola 2030 ietvaros. 
Mācību satura plānošana 
sociālajā un pilsoniskajā jomā. 

I. Drēže 
 

1.2. Uzdevumu izvirzīšana un darba 
plāna sastādīšana jaunajam 
mācību gadam. 

4.09.2020. Liepājas Sv. 
Annas 
baznīcas 
draudzes 
namā 

Kristīgās māc. skolotāji tiek 
informēti par IP prioritātēm un 
aktualitātēm jomas ietvaros. Tiek 
izvirzīti uzdevumi un sastādīts 
darba plāns jaunajam mācību 
gadam 

G. Žabre 

1.3. Meistarklase 
“Debate kā metode mācību 
procesā”  

16.09.2020. Liepājas 
Valsts 1. 
ģimnāzija 

Skolotāji iepazīsies ar debašu 
stiliem, argumentu veidošanas 
struktūru. 

I. Drēže 

 Seminārs Liepājas muzejā. 
Muzeja nodarbību integrēšana 
mācību procesā.  
 

13.10.2020. Liepājas 
Vēstures 
muzejs 
 

Skolotāji iepazīsies ar muzeja 
piedāvātajām izstādēm: Izstāde 
“Multimediju performance 
SIMBOLISMS” , “Latvijas pagaidu 
valdības seši mēneši Liepājā”. 
Skolotāji iepazīs jaunās  
muzejpedagoģijas programmas, 
kā arī skolotāji iegūs zināšanas, 
kā skolēnus iepazīstināt ar 
lokālās vēstures jautājumiem. 

I. Drēže 
 

1.4. Konference 
"Kritiskā domāšana kā 
instruments, patiesība- mērķis" 

19.10.2020. Liepājas 
Latviešu 
biedrības 
nams 

Pārdomu loks: Kur bija Dievs, kad 
latviešus izsūtīja, jeb no kā ceļas 
ļaunums? Kāds valodai sakars ar 
domāšanu un ar ko ir bīstams 

Liepājas 
domes 

Reliģisko lietu 
komisija 



 

 

aizliegto vārdu un aizliegto 
viedokļu saraksts? Kā atšķirt 
patiesību no meliem? Vai katram 
var būs sava patiesība? Vai 
tomēr patiesība ir tikai viena un 
no viedokļiem neatkarīga? Kas ir 
brīvība un ar ko tā atšķiras no 
patvaļas un visatļautības? 

 
Lektore 

Mg. art. , 
režisore un  
esejiste Vija 

Beinerte 

1.5. Profesionālās sarunas 
“Metakognitīvo  prasmju attīstība 
kristīgās māc. stundās – teorija un 
metodes. 

19.10.2020. Liepājas Sv. 
Annas 
baznīcas 
draudzes 
namā 

Skolotājas iegūst teorētiskās 
zināšanas par jēdzieniem  
metakognīcija un pašvadīta 
mācīšanās, kā arī, iepazīstot labo 
prakšu piemērus no skola 
2030,veido ieceres  savam 
turpmākam darbam. 

Gunita Žabre 
 

1.6. Seminārs sociālās un pilsoniskās 
jomas skolotājiem sadarbībā ar 
Liepājas pilsētas Vides, veselības 
un sabiedrības līdzdalības nodaļu 
un ‘’Papardes zieds” “Bērnu un 
pusaudžu psihiskā veselība“ 

19.10.2020. Liepājas 
Valsts 1. 
ģimnāzija 
 
 

Skolotāji apgūs jaunas 
zināšanas kā atpazīt psihiskos 
traucējumus, kā veiksmīgi 
komunicēt ar šādiem jauniešiem 
, uzlabojot mācību procesu. 
Skolotāji apgūs praktiski 
izmantojamas metodes un 
rīcības stratēģijas. 

I.Drēže, 
S.Melne 

1.7. Meistardarbnīca “Temata 
kompleksa apguve, izmantojot 
lasīšanas uzdevumus”  

janvāris Liepājas 
Valsts 1. 
ģimnāzija 
 

Skolotāji gūs pieredzi, kā  attīstīt 
tekstpratību, izmantot dažādus 
lasīšanas uzdevumus ( filmas, 
žurnāli), kā arī google clasroom 
rīks 

I. Drēže, 
K.Kornijanova 
(Ventspils 4. 

vsk.) 

1.8. Pedagogu profesionālās 
pilnveides 12 stundu kursi 
“Kristietības jautājumu integrācija 
kompetencēs balstītā izglītības 
saturā.” 
 

Pavasara 
brīvlaiks 

Tiks precizēts Tiks paaugstināta pedagogu 
kompetence kristietības 
pamatjautājumos, kuri tiks 
aplūkoti vēstures, sociālo zinību, 
kultūras jomas un veselības 

Laterāna 
Pontifikālās 

Universitātes 
(LPU) filiāle 

RARZI (Rīgas 
Augstākais 



 

 

mācības  aspektā, izejot no jaunā 
mācību satura.  

reliģijas 
zinātņu 
institūts) 

 

1.9. Profesionālās sarunas 
“Metakognitīvo prasmju 
attīstīšana kristīgās mācības 
stundās.” 

Pavasara 
brīvlaiks 

Liepājas Sv. 
Annas 
baznīcas 
draudzes 
namā  
(vai tiešsaistē) 

Skolotāji izvērtēs savu pieredzi,  
strādājot pie metakognitīvo  
prasmju attīstīšanas . 
  

Gunita Žabre 

 

2. Konsultācijas: 
Pēc pieprasījuma 
(individuālas vai grupu) 

Visu mācību 
gadu 

skolās Atbalsts pedagogiem  
I. Drēže,, 

A. Orlovskis, 
N. Jurčenko 

 

 Pēc pieprasījuma (izglītojošie 
pasākumi pedagogiem) 

Visu mācību 
gadu 

skolās Izglītības kvalitātes uzlabošana I. Drēže 

3. Labākās pieredzes izzināšana, 
apkopošana 
 

    

3.1. Profesionālās sarunas vēstures 
un sociālo zinību skolotājiem. 
Piedalās skolu MK vai jomu 
pārstāvji 

2X semestrī Liepājas 
Valsts 1. 
ģimnāzija 
 

MJ ietvaros tiek apkopoti labās 
prakses piemēri, meklēti 
risinājumi pedagoģiskās prakses 
pilnveidei. 

I. Drēže 

3.2. Profesionālās sarunas filozofijas 
skolotājiem 

2x mācību gadā 
(oktobris, maijs) 

Liepājas 
Valsts 1. 
ģimnāzija 

Atbalsts pedagogiem Ā. Orlovskis 

3.3. Profesionālās sarunas 
ekonomikas skolotājiem 

07.10.2020., 
14.04.2021. 

Vieta tiks 
precizēta 

Atbalsts pedagogiem N. Jurčenko 

3.4. Atklāto stundu vērošana Visu gadu Pēc 
saskaņošanas 
ar 
pedagogiem 

Pedagogu pieredzes apmaiņa – 
atbalsts skolotājam 

I. Drēže 



 

 

4. Kursi/Tēmas   Tiks precizēts atkarībā no VISC 
piedāvājuma 
 

 

5. Konkursi     

5.1. Konkurss “Zenit stāsti” (sadarbībā 
ar LCB). 

oktobris Tiks precizēts Skolēni pilnveidos savas 
zināšanas par 60.-80. gadiem 
Liepājā, analizējot vizuālos 
avotus (fotogrāfijas) un veidojot 
stāstus.   

I. Drēže, A. 
Zūna 

5.2. Biznesa simulācijas spēles JA 
TITAN reģionālais čempionāts 

27.11. 2020. Liepājas 
Liedaga 
vidusskola 

Skolēnu uzņēmējspējas 
kompetences veicināšana 

N. Jurčenko 

5.3. 2. klašu skolēniem ”Iepazīsim 
Dievu no  Bībeles varoņiem!” 

28.01.2021. Tiks precizēts Skolēni radošā veidā nostiprina 
zināšanas par Bībeles varoņiem 
un atklāj, kā viņu  dzīvju 
izšķirošajos notikumos  atklājas 
Dieva īpašības un 
priekšpasludinājums par Jēzu 
Kristu. Skolēni attīsta sadarbības 
un līdzdalības prasmes. 
 

G. Žabre, 
krist. māc. 
skolotāju 

darba grupa 
 

5.4. 3. klašu skolēniem “Mēs esam 
kopā Bībeles ciemā” 
 

29.04.2021. Tiks precizēts 
 

Pasākumā skolēni sadarbojoties 
atklāj īpašus faktus par rakstīto 
Dieva vārdu –Bībeli, kas ir 
kristīgas reliģijas Svētie raksti un 
pasaulē visizplatītākā  grāmata. 
Skolēni attīsta sadarbības un 
līdzdalības prasmes. 

G. Žabre, 
krist. māc. 
skolotāju 

darba grupa 
 

5.5. Konkurss  vēsturē 6. klašu 
skolēniem “Manai Latvijai” 
 
 

29.04.2021. 
 

Tiks precizēts Skolēnu radošuma un zināšanu 
lietošanas nestandarta situācijās 
veicināšana. Patriotisma 
audzināšana, valsts svētku 
nozīmes aktualizēšana 

I. Drēže, 
vēstures 
skolotāji 

 
 
 



 

 

6. Olimpiādes     

6.1. Vēsture 
9. klasei 
Skolā 
 
Pilsētā 
 
Valstī 

 
 

23.–27.11.2020. 
 

10.12.2020. 
 

16.02.2021. 

Skolās 
 
 
Liepājas 
Valsts 1. 
ģimnāzija  

Darbs ar talantīgajiem skolēniem Skolu mācību 
daļa 

MK vadītāji 
I. Drēže 

6.2. Vēsture 
10.–12. klasei 
Skolā 
 
Pilsētā 
 
Valstī 

 
 

23.–27.11.2020. 
 

10.12.2020. 
 

15.02.2021. 

Skolās 
 
 
 
Liepājas 
Valsts 1. 
ģimnāzija 

Darbs ar talantīgajiem skolēniem Skolu 
direktoru 
vietnieki 
izglītības 

jomā 
MK/jomu 
vadītāji 
I. Drēže 

6.3. Filozofijas olimpiāde 
11.–12. klasei 
Skolā 
 
Pilsētā 
 
Valstī 

30.11.–
04.12.2020. 

 
 

17.12.2020. 
 

3.02.2021. 

Skolās 
 
 
Liepājas 
Valsts 
1.ģimnāzija 

Darbs ar talantīgajiem skolēniem Skolu mācību 
daļa 

Filozofijas 
skolotāji, 

Ā. Orlovskis 
 

6.4. Ekonomikas olimpiāde 
10.–12. klasei 
 
Skolā (tiešsaistē) 
 
Pilsētā  
 
Valstī 
 

 
 
 

11.12.2020. 
 

26.01.2021. 
 

9.03.2021. 

Skolās 
 
Liepājas 
Valsts 
1.ģimnāzija 

Darbs ar talantīgajiem skolēniem Skolu 
direktoru 
vietnieki 
izglītības 

jomā 
Ekonomikas 

skolotāji 
Nadežda 
Jurčenko 

7. Pirmseksāmenu un pārbaudes 
darbi 

    



 

 

7.1. Pilsētas diagnostikas darba 
kristīgā mācībā  3. kl. rakstīšana 

maija 1. un 2. 
nedēļā 

 

Skolās Tiek iegūts kristīgās mācības 
apguves rādītājs pilsētā 
 

Kristīgās 
māc. skolotāji 

 
 

8. Analītiskā darbība     

8.1. Vēstures skolotāju aktīva 
sanāksme par pilsētas olimpiādes 
organizēšanu un darba izveidi. 

Novembris  Liepājas 
Valsts 1.ģimn. 

Darba mērķis, uzdevumu 
veidošana 
Izstrādāt saturu, vērtēšanas 
kritērijus, izanalizēt rezultātus, 
noteikt uzdevumus turpmākajam 
darbam 

I. Drēže 

8.2. Pilsētas diagnostikas darba 
kristīgajā  
mācībā  3.kašu uzdevumu 
pārskatīšana, vērtēšanas kritēriju 
precizēšana. 
 

24.–28.05.2021. 
 

elektroniski Darba mērķis, uzdevumu 
veidošana. 
Tiek veikta atgriezeniskā saite 
par kristīgās mācības apguvi 
katrā skolā un pilsētā kopumā, 
izvirzīti uzdevumi turpmākam 
darbam. 

Gunita Žabre 
Krist. māc. 

skolotāji 

9. Skolēnu pētnieciskā darbība Visu gadu pēc 
nepieciešamības 

   

 
 
Ineta Drēže 
Sociālās un pilsoniskās mācību jomas koordinatore  
Tālrunis: 26 511 525 
Saskaņots: 

                               Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājas pienākumu izpildītāja Inga Ekuze 

 

 

 

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


