
   APSTIPRINĀTS
ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājas 

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

Daugavpils pilsētas ģeogrāfijas, Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību
un zinātņu skolotāju metodisko apvienību darba plāns

2021./2022. mācību gadam 

Metodiskā darba prioritātes:
• Skolotāju kompetences pilnveidošana un sadarbības veicināšana jaunā mācību satura 

plānošanā un īstenošanā;
• Atbalsta materiālu veidošana un pasākumu īstenošana personalizācijas veicināšanai mācību 

procesā;
• Lokālpatriotisma un pilsoniskās līdzdalības veicināšana.

pasākums mērķauditorija laiks atbildīgais Pasākuma mērķis
SEPTEMBRIS

1. Darbseminārs 8.klašu sociālo zinību un
dizaina  un  tehnoloģiju  skolotājiem
”Sadarbības  iespējas,  realizējot
kompetenču pieeju 8. klasēs"

skolotāji 23.09.
tiešsaistē

N.Izuļena,
S.Gabrāne

Plānot sadarbības 
iespējas 
kompetencēs 
balstīta satura 
apgūšanai 8.klasē 
(tiešsaistē)

2. Informatīvais  seminārs ģeogrāfijas
skolotājiem  „Darba  plāns  un
izaicinājumi  2021./2022.  mācību
gadam”

skolotāji 27.09.
tiešsaistē

S.Gabrāne Apspriest darba 
plānu, diskutēt par 
izaicinājumiem 
mācību gadam

OKTOBRIS
3. Tālākizglītības kursi sociālo zinību 

skolotājiem ”Inovatīvs mācību process 
sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā 
1.-4. klasē attālināti un klātienē” (12 
stundas)

skolotāji Kursi notiks
zoom 

S.Gabrāne 
sadarbībā ar
DVĢ

Nostiprināt 
pedagogu 
kompetences 
atbilstoši pirmajai 
metodiskā darba 
prioritātei

4. Tālākizglītības kursi sociālo zinību un 
vēstures skolotājiem” Lietpratībā 
balstīts mācību process sociālajā un 
pilsoniskajā jomā 4.-6. klasē attālināti 
un klātienē” (12 stundas)

skolotāji Kursi notiks
zoom 

S.Gabrāne 
sadarbībā ar
DVĢ

Nostiprināt 
pedagogu 
kompetences 
atbilstoši pirmajai 
metodiskā darba 
prioritātei

5. Darbseminārs  vēstures  skolotājiem
“Atpakaļvērstā  plānošana  un  satura
atlases akcenti 8.klasē”

interesenti 14.10.
tiešsaistē

S.Gabrāne Dalīties pieredzē 
par mācību satura 
un metožu atlasi 
kompetencēs 
balstīta satura 
apgūšanai 8.klasē 
(tiešsaistē)

6. Darbseminārs vēstures un sociālo 
zinātņu skolotājiem “Atpakaļvērstā 
plānošana un vērtēšana (tai skaitā 
pārbaudes darbi) 11. klasē”

skolotāji 21.10.
tiešsaistē

DPIP, 
S.Gabrāne

Nostiprināt 
pedagogu 
kompetences 
atbilstoši pirmajai 
metodiskā darba 
prioritātei



NOVEMBRIS
7. Globālās izglītības nedēļa skolēni un 

skolotāji
Veicināt pilsonisko 
līdzdalību un 
ilgtspējīgu 
domāšanu

8. Pilsoniskuma nedēļa skolēni un 
skolotāji

08.11.-
17.11.

Veicināt 
lokālpatriotismu un 
pilsonisko 
līdzdalību 

9. Orientēšanās konkurss-kvests 6.-8. 
klases skolēniem „Mana Daugavpils”

interesenti Laiku 
precizēsim;
klātienē 
„burbuļos”

Veicināt 
lokālpatriotismu un 
pilsonisko 
līdzdalību

10. Jauno ģeogrāfu skola interesenti Laiku 
precizēsim

LU LJĢS Veicināt lietderīgu 
un intelektuālu 
brīvā laika 
pavadīšanu

11. Tālākizglītības kursi sociālo zinību un 
vēstures skolotājiem” Lietpratībā 
balstīts mācību process sociālajā un 
pilsoniskajā jomā 4.-6. klasē attālināti 
un klātienē” (12 stundas)

skolotāji Tiešsaistē Nostiprināt 
pedagogu 
kompetences 
atbilstoši pirmajai 
metodiskā darba 
prioritātei

12. Vēstures olimpiāžu skolas posms skolēni 9.un 12. kl. 
skolotāji

Veicināt 
padziļinātu vēstures
apguvi, stimulēt 
darbu ar 
talantīgajiem 
skolēniem

DECEMBRIS
13. Vēstures  olimpiādes  9.  klasei,  10.-12.

klasei  novada  posms  pārraudzītā
tiešsaistes režīmā.

interesenti 9.12. VISC, 
S.Gabrāne

Veicināt 
padziļinātu vēstures
apguvi, stimulēt 
darbu ar 
talantīgajiem 
skolēniem

14. Filosofijas  olimpiādes  10.-12.  klasei
pilsētas posms tiešsaistes režīmā

interesenti 16.12. VISC, 
S.Gabrāne

Veicināt 
padziļinātu 
filosofijas apguvi, 
stimulēt darbu ar 
talantīgajiem 
skolēniem

15. Vēstures skolotāju biedrības gada 
konference

VSB biedri VSB biedri Dalīties pieredzē 
par kompetenču 
pieejas realizēšanu 
mācību procesā

16. Darbseminārs  “Pieredze  un
izaicinājumi, mācot vēsturi un sociālās
zinības 5. klasē”

skolotāji 23.12. S.Gabrāne Nostiprināt 
pedagogu 
kompetences 
atbilstoši pirmajai 
metodiskā darba 
prioritātei

17. Aicinājuma,  izstrādāt  pieredzes skolotāji decembris- S.Gabrāne Apgūt ar 2. 



materiālus  personalizācijas,
diferenciācijas  un  individualizācijas
realizēšanai  ģeogrāfijas,  vēstures  un
sociālo  zinību  mācību  stundās,
izsludināšana.

marts metodiskā darba 
prioritāti saistītos 
pedagoģiskos 
jēdzienus, dalīties 
pieredzē.

JANVĀRIS

18. Darbseminārs vēstures, sociālo zinību, 
ekonomikas, ģeogrāfijas skolotājiem 
„Personalizācija mācību procesā”

skolotāji S.Gabrāne Apgūt ar 2. 
metodiskā darba 
prioritāti saistītos 
pedagoģiskos 
jēdzienus, dalīties 
pieredzē.

19. Ekonomikas olimpiādes 10.-12. klasei 
pilsētas posms TIEŠSAISTĒ

skolēni 25.01. VISC,
S. Gabrāne

Veicināt 
padziļinātu 
ekonomikas apguvi,
stimulēt darbu ar 
talantīgajiem 
skolēniem

FEBRUĀRIS

20. Filosofijas olimpiādes valsts posms uzaicinātie 2.02. VISC,
S. Gabrāne

Demonstrēt 
talantīgo skolēnu  
zināšanas un 
prasmes pilsētas un 
valsts līmenī

21. Ģeogrāfijas olimpiādes 10.-12. klasei 
pilsētas posms TIEŠSAISTĒ

skolēni 8.02. VISC,
S. Gabrāne

Veicināt 
padziļinātu 
ģeogrāfijas apguvi, 
stimulēt darbu ar 
talantīgajiem 
skolēniem

22. Vēstures olimpiādes 10.-12. klasei 
valsts posms

uzaicinātie 15. 02. VISC,
S. Gabrāne

Demonstrēt 
talantīgo skolēnu  
zināšanas un 
prasmes pilsētas un 
valsts līmenī

23. Vēstures olimpiādes 9. klasei valsts 
posms

uzaicinātie 14.02. VISC,
S. Gabrāne

Demonstrēt 
talantīgo skolēnu  
zināšanas un 
prasmes pilsētas un 
valsts līmenī

24. Ēnu diena interesenti .02.
25. Informatīvais  seminārs  jomas

skolotājiem  par  olimpiādēm  un
aktualitātēm.

skolotāji S.Gabrāne Apspriest 
jaunumus, 
sasniegumus un 
izaicinājumus 
Sociālajā un 
pilsoniskajā jomā

MARTS

26. Ekonomikas olimpiādes 10.-12. klasei 
valsts posms 

uzaicinātie 
skolēni

1.03 VISC,
S. Gabrāne

Demonstrēt talantīgo 
skolēnu  zināšanas un 



prasmes valsts līmenī
27. Reģiona ZPD konference dalībnieki 4.03. VISC, DU Demonstrēt talantīgo 

skolēnu  zināšanas un 
prasmes reģiona 
līmenī

28. Pieredzes seminārs ģeogrāfijas un 
sociālās, pilsoniskās mācību jomas 
skolotājiem  „Atbalsta materiāli mācību
procesa personalizācijai, 
diferenciācijai, individualizācijai”

interesenti Brīvlaikā S.Gabrāne Apgūt ar 2. metodiskā 
darba prioritāti 
saistītos pedagoģiskos 
jēdzienus, dalīties 
pieredzē.

29. ZPD valsts konference uzaicinātie 25.03 VISC, 
skolas

Demonstrēt talantīgo 
skolēnu  zināšanas un 
prasmes valsts līmenī

APRĪLIS

30. Seminārs ģeogrāfijas skolotājiem 
„Starpdisciplinārie lauka pētījumi 
dabaszinībās, ģeogrāfijā un bioloģijā”.

skolotāji aprīlis S.Gabrāne, Plānot sadarbības 
iespējas kompetencēs 
balstīta satura 
apgūšanai 

31. Ģeogrāfijas olimpiādes valsts posms uzaicinātie 13.-
14.04.

VISC,
S. Gabrāne

Demonstrēt talantīgo 
skolēnu  zināšanas un 
prasmes valsts līmenī

32. Informatīvais seminārs vēstures un 
sociālo zinību skolotājiem

skolotāji S.Gabrāne Apspriest jaunumus un
izaicinājumus 
Sociālajā un 
pilsoniskajā jomā

MAIJS

33. Pasākumi skolās veltīti 1. un 4.maija 
svētkiem, Eiropas dienai  

skolēni maijs skolas Veicināt 
lokālpatriotismu un 
pilsonisko līdzdalību

34. Orientēšanās konkurss-kvests 6.-8. 
klases skolēniem „Daugavpils 
cietoksnis – Latgales pērle”

interesenti Veicināt 
lokālpatriotismu un 
pilsonisko līdzdalību

35. Vēstures eksāmena novērotāju 
instruktāža, informatīvā sanāksme

skolotāji S. Gabrāne

36. Centralizētais eksāmens Latvijas un 
pasaules vēsturē 12. klasei

12. klase 23. maijs VISC, 
skolas

JŪNIJS

37. Valsts pārbaudes darbs vēsturē 9. klasei 9. klase 7. jūnijs VISC, 
skolas

38. Valsts pārbaudes darbs ģeogrāfijā 12.klase 6.jūnijs VISC, 
skolas

39. Valsts pārbaudes darbs ekonomikā 12.klase 8.jūnijs VISC, 
skolas

40. Centralizētais eksāmens Latvijas un 
pasaules vēsturē 12. klasei vērtēšana

uzaicinātie jūnijs S.Gabrāne

41. Seminārs „Pedagogu pašvērtējums un 
pieredze par MA 2021./2022. m.g. 
realizēto pasākumu ietekmi uz 
sadarbību, mācību kvalitāti un 
kompetenču pieejas izpratību”

skolotāji S.Gabrāne Apspriest jaunumus, 
sasniegumus un 
izaicinājumus 
Sociālajā un 
pilsoniskajā jomā



LAI RADOŠS UN PANĀKUMIEM BAGĀTS ŠIS MĀCĪBU GADS!

MA vadītāja Signita Gabrāne
t. 65407438 vai 26535859 signita.g@inbox.lv,  signita.gabrane@ip.daugavpils.lv
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