
  APSTIPRINĀTS
ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājas 

2021.gada 17.septembra rīkojumu Nr.402 – r  

Daugavpils pilsētas
Dizaina, mājturības un tehnoloģiju, vizuālās mākslas  skolotāju

 metodiskās apvienības
DARBA PLĀNS

2021./2022.mācību gadam

Darba prioritātes:

1. Skolotāju kompetences pilnveidošana un skolotāju sadarbības veicināšana jaunā 
mācību satura plānošanā un īstenošanā

2. Atbalsta materiālu veidošana un pasākumu īstenošana personalizācijas veicināšanai 
mācību procesā

3. Lokālpatriotisma un pilsoniskās līdzdalības veicināšana

Npk Aktivitāte, pasākums Mērķauditorija Laiks Atbildīgais

1.
MK  sanāksme  „Prioritātes  un
uzdevumi  darba  plānošanā
2021./2022.mācību  gadā”
(mērķis:  darba  plāna
apspriešana )

Vizuālās  mākslas
skolotāji

7.septembrī N.Izuļena

MK  sanāksme  „Prioritātes  un
uzdevumi  darba  plānošanā
2021./2022.mācību  gadā”
(mērķis:  darba  plāna
apspriešana )

Dizaina, mājturības un
tehnoloģiju skolotāji

8.septembrī N.Izuļena

2.
Pieredzes  apmaiņas  seminārs
sākumskolas skolotājiem.
Kas  jauns  dizaina  un
tehnoloģiju  un  vizuālās
mākslas priekšmetos? (mērķis:
skolotāju  sadarbības
veicināšana  un  jauna  mācību
satura apspriešana)

Dizaina un tehnoloģiju
,  vizualās  mākslas  ,
sākumskolas skolotāji

16.septembrī N.Izuļena
I.Lukaševiča

3.
Darbseminārs  8.klašu  
sociālo  zinību  un  dizaina  
un  tehnoloģiju  
skolotājiem  „Sadarbības  
iespējas,  realizējot  
kompetenču  pieeju  
8.klasēs”  (mērķis:  skolotāju
sadarbības  veicināšana  un
jauna  mācību  satura
apspriešana)

Dizaina un tehnoloģiju
un  sociālo  zinību
skolotāji

23.septembrī S.Gabrāne
N.Izuļena

4.
Mācību ekskursija PIKC 
Daugavpils Dizaina un 

Dizaina un tehnoloģiju
,  vizualās  mākslas
skolotāji

29.septembrī D.Gordijenko
N.Izuļena



mākslas vidusskolā “SAULES
SKOLA”. (mērķis: skolotāju 
kompetences pilnveidošana un
skolotāju sadarbības 
veicināšana jaunā mācību 
satura plānošanā un 
īstenošanā) 

5.
Skolēnu radošu darbu  izstāde 
(mērķis: skolēnu 
lokālpatriotisma un 
pilsoniskās līdzdalības 
veicināšana) 

Pilsētas  skolotāji  un
skolēni 

Septembris-
oktobris

 T.Romaļska

6.
Darba  seminārs  “Tikumiskās
audzināšanas  aspekti  vizuālās
mākslas  stundās”  (mērķis:
skolotāju  kompetences
pilnveidošana  un  skolotāju
sadarbības  veicināšana  jaunā
mācību  satura  plānošanā  un
īstenošanā)

Vizuālās  mākslas
skolotāji

19.oktobrī N.Mihailova

7.
Pieredzes apmaiņas seminārs 
“Mācību darba plānošana un 
atbalsta materiālu veidošana 
dizaina un tehnoloģiju stundās
4., 7., 10. klasēs “ (mērķis:  
atbalsta materiālu veidošana 
un pasākumu īstenošana 
personalizācijas veicināšanai 
mācību procesā) 

Dizaina, mājturības un
tehnoloģiju skolotāji

20.oktobrī N.Izuļena,
dizaina,
mājturības  un
tehnoloģiju
skolotāji

8.
Pieredzes  apmaiņas  seminārs
“Mācību  darba  plānošana  un
atbalsta  materiālu  veidošana
vizuālās  mākslas  stundās   4.,
7.,  10.  klasēs  “(mērķis:
atbalsta  materiālu  veidošana
un  pasākumu  īstenošana
personalizācijas  veicināšanai
mācību procesā)

Vizuālās  mākslas
skolotāji

21.oktobrī N.Izuļena,
vizualās
mākslas
skolotāji

9.
Skolotāju  radošo  darbu  skate
Latgales Centrālajā bibliotēkā,
“Ziemassvētki”  (mērķis:
skolotāju  lokālpatriotisma  un
pilsoniskās  līdzdalības
veicināšana)

Dizaina un tehnoloģiju
,  vizualās  mākslas
skolotāji

Decembris-
janvāris 

N.Izuļena,
J.Dusjavicien
e

10.
Atklātā  tehnoloģiju  un  dizaina
olimpiāde  (mērķis:  skolēnu
zināšanu  un  prasmju  parādīšanā
nestandartajā situācijā) 

4.-12. klašu skolēni Aprīlī Rīgas  mākslas
un  mediju
tehnikums

11. Pieredzes  apmaiņas  seminārs
“Mācību  darba  plānošana  un
atbalsta  materiālu  veidošana
dizaina un tehnoloģiju stundās
5.,  8.,  11.  klasēs“(mērķis:
atbalsta  materiālu  veidošana
un  pasākumu  īstenošana
personalizācijas  veicināšanai

Dizaina, mājturības un
tehnoloģiju skolotāji

Martā N.Izuļena,
dizaina,
mājturības  un
tehnoloģiju
skolotāji



mācību procesā)
12. Pieredzes  apmaiņas  seminārs

“Mācību  darba  plānošana  un
atbalsta  materiālu  veidošana
vizuālās  mākslas  stundās   5.,
8.,  11.  klasēs  “(mērķis:
atbalsta  materiālu  veidošana
un  pasākumu  īstenošana
personalizācijas  veicināšanai
mācību procesā)

Vizuālās  mākslas
skolotāji

Martā N.Izuļena,
vizuālās
mākslas
skolotāji

13. Radošais  konkurss  skolēniem
vizuālās  mākslas  priekšmetā
(mērķis:  skolēnu
lokālpatriotisma  un
pilsoniskās  līdzdalības
veicināšana)

Pilsētas skolu skolēni Aprīlis-maijs N.Izuļena
T.Zahare

14. Radošais  konkurss  skolēniem
dizaina,  mājturības  un
tehnoloģiju  priekšmetā  (mērķis:
skolēnu  lokālpatriotisma  un
pilsoniskās  līdzdalības
veicināšana)

Pilsētas skolu skolēni Aprīlis-maijs N.Izuļena
T.Zahare

15.
Dizaina,  mājturības  un
tehnoloģiju  skolotāju  sanāksme
„2021./2022.m.g.  darba
izvērtējums”  (mērķis:  apkopot
gadā  paveikto  un  konstatēt
metodiskās apvienības stipras un
vājas puses)

Dizaina, mājturības un
tehnoloģiju skolotāji

Maijs N.Izuļena,
dizaina,
mājturības  un
tehnoloģiju
skolotāji

16. Vizuālās  mākslas   skolotāju
sanāksme  „2021./2022.m.g.
darba  izvērtējums”  (mērķis:
apkopot  gadā  paveikto  un
konstatēt  metodiskās  apvienības
stipras un vājas puses)

Vizuālās  mākslas
skolotāji

Maijs N.Izuļena,
vizualās
mākslas
skolotāji

17.
Individuālās konsultācijas 
pedagogiem par Skola 2030 
un mācību satura plānošanu  
(mērķis: skolotāju 
kompetences pilnveidošana un
skolotāju sadarbības 
veicināšana jaunā mācību 
satura plānošanā un 
īstenošanā)  

Dizaina, mājturības un
tehnoloģiju  ,  vizualās
mākslas skolotāji

Mācību  gada
laikā

N.Izuļena

18. Skola  2030  online  konsultācijas
skolotājiem  (mērķis:  skolotāju
kompetences pilnveidošana un
skolotāju  sadarbības
veicināšana  jaunā  mācību
satura  plānošanā  un
īstenošanā)  

Dizaina un tehnoloģiju
,  vizualās  mākslas
skolotāji

Mācību  gada
laikā

Skola 2030

19.
Meistarklase  skolotājiem
(mērķis  skolotāju
kompetences pilnveidošana un
skolotāju  sadarbības
veicināšana  jaunā  mācību
satura  plānošanā  un

Dizaina, mājturības un
tehnoloģiju skolotāji

Mācību  gada
laikā

N.Izuļena, 
dizaina,
mājturības  un
tehnoloģiju  ,
vizuālās
mākslas



īstenošanā)  skolotāji

20.
Piedalīšanās  pilsētā,  valstī
izsludinātajos konkursos, izstādēs
(mērķis:  skolēnu
lokālpatriotisma  un
pilsoniskās  līdzdalības
veicināšana) 

Mājturības  un
tehnoloģiju skolotāji

Mācību  gada
laikā

N.Izuļena, 
dizaina,
mājturības  un
tehnoloģiju  ,
vizuālās
mākslas
skolotāji

21. Labākās  pedagogu  pieredzes
apzināšana  un  popularizēšana
(mērķis:  skolotāju
kompetences pilnveidošana un
skolotāju  sadarbības
veicināšana  jaunā  mācību
satura  plānošanā  un
īstenošanā)  

Dizaina, mājturības un
tehnoloģiju , vizuālās 
mākslas skolotāji

Mācību  gada
laikā

N.Izuļena

22. Kursi  un  mācību  semināri
pedagogiem  (mērķis:  skolotāju
kompetences pilnveidošana un
skolotāju  sadarbības
veicināšana  jaunā  mācību
satura  plānošanā  un
īstenošanā)  

Dizaina, mājturības un
tehnoloģiju , vizualās 
mākslas skolotāji

Mācību  gada
laikā

N.Izuļena

23. Izstādes  (mērķis:  skolēnu  un
skolēnu   lokālpatriotisma  un
pilsoniskās  līdzdalības
veicināšana)

Dizaina, mājturības un
tehnoloģiju , vizuālās 
mākslas skolotāji, 
skolēni

Mācību  gada
laikā

N.Izuļena, 
dizaina,
mājturības  un
tehnoloģiju  ,
vizuālās
mākslas
skolotāji

24. Pieredzes iegūšanas brauciens
(atkarīgs  no  epidemioloģiskās
situācijas  valstī)  (mērķis
skolotāju  kompetences
pilnveidošana  un  skolotāju
sadarbības  veicināšana  jaunā
mācību  satura  plānošanā  un
īstenošanā)  

Dizaina, mājturības un
tehnoloģiju  ,  vizuālās
mākslas skolotāji

Mācību  gada
laikā

N.Izuļena

Kontaktpersona:                 Nataļja Izuļena (26746110, e-pasts nataljavk2@inbox.lv)
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