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SOCIĀLĀS UN PILSONISKĀS 

MĀCĪBU JOMAS  DARBA PLĀNS 

2022./2023.M.G. 

LIEPĀJĀ 
 
 

2022.gada 20. septembrī 
 
Galvenie uzdevumi mācību gadam: 

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

2. Kvalitatīva metodiskā darba organizēšana, ar mērķi paaugstināt pedagoģiskā procesa kvalitāti. 
3. Nodrošināt jomas skolotāju vidū sadarbību profesionālās pieredzes apmaiņai, labās prakses izplatīšanai. 

  
 
Pasākumi: 
 

Nr. 
p.k. 

Tēma Laiks Vieta Plānotais rezultāts Lektori, 
atbildīgais 

1. Semināri 
(rosinātavas, meistarklases) 

    

1.1. Pilsētas pedagogu metodiskā diena: 
2022./2023.māc. g. prioritātes un 
virzieni 

24.08. Draudzīgā 
aicinājuma 
Liepājas 5.vsk. 

Sociālās un pilsoniskās jomas 
pedagogi informēti par aktualitātēm 
Skola 2030 ietvaros, informēti par 

I.Drēže,  
I.Role 

mailto:info@liepaja.edu.lv
http://www.liepaja.edu.lv/


 

galvenajiem uzdevumiem jaunajā 
mācību gadā pilsētā.  
Mācību satura plānošana sociālajā 
un pilsoniskajā jomā. 
Skolotāji iepazīsies ar Latvijas 
Okupācijas muzeja nodarbību "Caur 
tumsas labirintu ved gaismas 
pavediens. Latvijas Okupācijas 
muzeja stāsts".  

1.2 Seminārs Liepājas interjera muzejā 
Hoijeres kundzes viesu nams  
“Muzeja nodarbību integrēšana 
mācību procesā, veidojot sasaisti ar 
mācību procesā apgūstamo saturu”  
 

04.10. Kungu iela 24 Skolotāji iepazīs jaunās 
muzejpedagoģijas programmas,  
iegūs zināšanas, kā skolēnus 
iepazīstināt ar lokālās vēstures 
jautājumiem.  

I.Drēže, 
I.Zīverte 

1.3. Seminārs sociālās un pilsoniskās 
jomas skolotājiem sadarbībā ar 
Atklāto sabiedrisko fondu “Liepājas 
ebreju mantojums” “Ebreji pirmskara 
Liepājā” 
 
 
   

novembris Vieta tiks 
precizēta 

Skolotāji iepazīs Liepājas pirmskara 
vēsturi caur ebreju minoritātes 
dzīvesstāstiem, papildinās 
zināšanas par holokaustu, 
iepazīstoties ar jaunākajiem 
pētījumiem. 

I.Drēže, 
I.Ivanova 

1.4. Seminārs sociālās un pilsoniskās 
jomas skolotājiem sadarbībā ar 
Liepājas Vides, veselības un 
sabiedrības līdzdalības nodaļu un 
“Papardes zieds”  

janvāris  Liepājas Valsts 
1.ģimnāzija  

Skolotāji apgūs jaunas zināšanas un 
prasmes ar pusaudžu seksualitāti 
saistītajos jautājumos. 

I.Drēže, I.Ķelle 

1.5. Meistardarbnīca  sociālās un 

pilsoniskās jomas skolotājiem “Kā 

izmantot daudzveidīgas mācību 
darba formas zināšanu un prasmju 
apguvei sociālās un pilsoniskās 
jomas priekšmetos” 

februāris Liepājas Valsts 
1.ģimnāzija  

Skolotāji pilnveidos savas prasmes 
mācību metožu daudzveidībā, 
dalīsies pieredzē ar labās prakses 
piemēriem.  

I.Drēže 

1.6. Seminārs “Sociālās un pilsoniskās 
jomas un audzināšanas darba jomas 
krustpunkti”  

marts Attālināti Skolotāji gūs pieredzi, kā savstarpēji 
sadarbojoties veiksmīgi realizēt 
caurviju prasmes izglītības procesā. 

I.Drēže, 
S.Berga 



 

2. Konsultācijas: 
Pēc pieprasījuma 
(individuālas vai grupu) 

Visu mācību 
gadu 

Izglītības 
iestādēs 

Atbalsts pedagogiem.  
I.Drēže,  
A.Orlovskis, 
N.Jurčenko 
 

 Pēc pieprasījuma (izglītojošie 
pasākumi pedagogiem) 
 

Visu mācību 
gadu 

Izglītības 
iestādēs 

Izglītības kvalitātes uzlabošana. I.Drēže 

3. Labākās pieredzes izzināšana, 
apkopošana 
 

    

3.1. Profesionālās sarunas vēstures un 
sociālo zinību skolotājiem  

2 x semestrī Liepājas Valsts 
1.ģimn. vai 
attālināti 
 

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

I.Drēže 

3.2. Profesionālās sarunas filozofijas 
skolotājiem 

2 x semestrī 
 

Liepājas Valsts 
1.ģimn. vai 
attālināti 
 

Atbalsts pedagogiem. Ā.Orlovskis 

3.3. Profesionālās sarunas ar jomas 

skolotājiem par ekonomikas satura 
tēmām  

19.10.,08.12., 

15.03., 11.05. 

Attālināti 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  vēsturē 6.klašu skolēniem 
“Manai Latvijai” 
 
 
 
 
 

27.04. 2023. 
 

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 

 
 
07.-11.11. 
 
09.12. 
  
14.02. 2023. 

Izglītības 
iestādēs 

Darbs ar talantīgajiem skolēniem. Direktoru 
vietnieki 
izglītības jomā, 
vēstures 
skolotāji, 
I.Drēže 

6.2. Vēsture 
10.-12. klasei 
Skolā 
 
Pilsētā ( tiešsaistē) 
 
Valstī 

 
 
07.-11.11. 
 
09.12. 
 
13.02.2023. 

Izglītības 
iestādēs 
 
Liepājas pilsētas 
vispārizglītojošās 
skolas, tiešsaistē 

Darbs ar talantīgajiem skolēniem. Direktoru 
vietnieki 
izglītības jomā  
 
vēstures 
skolotāji, 
I.Drēže 

6.3. Filozofijas olimpiāde 
11.-12. klasei 
Skolā 
 
Pilsētā ( tiešsaistē) 
 
Valstī 

14.-17.11. 
 
03.12. 
 
01.12.  
 
20.02.2023. 

Izglītības 
iestādēs 
 
 
Liepājas pilsētas 
vispārizglītojošās 
skolas, tiešsaistē 

Darbs ar talantīgajiem skolēniem. Direktoru 
vietnieki 
izglītības jomā, 
filozofijas 
skolotāji, 
Ā.Orlovskis 
 

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

12.-16.12. 
 
 
 
23.01.2023. 
 
23.02. 2023. 

Izglītības 
iestādēs 
 
Liepājas pilsētas 
vispārizglītojošās 
skolas, tiešsaistē 

Darbs ar talantīgajiem skolēniem. Direktoru 
vietnieki 
izglītības jomā, 
ekonomikas 
skolotāji, 
N.Jurčenko 

7. Analītiskā darbība 
 
 

    

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

13.10. Attālināti Darba mērķis, uzdevumu veidošana 
Izstrādāt saturu, vērtēšanas 
kritērijus, izanalizēt rezultātus, 

I.Drēže 



 

 
 

Ineta Drēže 
Sociālās un pilsoniskās  jomas koordinatore 
E-pasts- ineta.dreze@liepaja.edu.lv 
26511525 
 
Saskaņots: 
 
                      LPIP Vadītāja  K.Niedre-Lathere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 noteikt uzdevumus turpmākajam 
darbam. 

8. Skolēnu pētnieciskā darbība Visu gadu pēc 
nepieciešamības 
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