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Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo skolu
Sociālo pedagogu MA darba plāns

2021./2022. mācību gadam.

Metodiskā darba prioritāte

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

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

3. Lokālpatriotisma un pilsoniskās līdzdalības veicināšana.

Nr.
Aktivitāte,
pasākums

Mērķaudi-torija Laiks un vieta Atbildīgais Piezīmes

1.

             

Nākamā mācību 
gada aktualitāšu 
apspriešana

Izglītības iestāžu 
sociālie pedagogi

8.09.

Saules ielā 7,
plkst.13.00

MA vadītāja 
M.Lazdāne

Darba plāna 
veidošana

2.

Iepazīšanās ar 
Daugavpils 
Pusaudžu resursa 
centra darbību

Izglītības iestāžu 
sociālie pedagogi

12.10.
Saules ielā 7,
plkst.14.00

MA vadītāja
M.Lazdāne
V.Gallers

Iepazīstināt 
sociālos pedagogus
ar centra darbību

3.

  
“Reproduktīvā  
izglītība”  Izglītības iestāžu 

sociālie pedagogi 

10.11.
Saules ielā 7, 
plkst.14.00

MA vadītāja
M.Lazdāne
I.Kalnageidāne
N.Zabaraovska
S.Lazdāne

Pieredzes 
aktualizēšana un 
popularizēšana pēc
tālākizglītības 
kursu apmeklējuma

4.

                             
Pirmā semestra  
sociālpedagoģiskā
darba rezultātu 
analīze

Izglītības iestāžu 
sociālie pedagogi 

15.12.
Saules ielā 7, 
plkst.14.00

MA vadītāja
M.Lazdāne

Darba rezultātu 
starp analīze 
izvērtējot pirmā 
pusgada rezultātus

5.                              
“DVE inovatīvo 
metožu 

Izglītības iestāžu 
sociālie pedagogi 11.01.

Šaurā ielā 20,

MA vadītāja
M.Lazdāne,  
J.Kezika

Atbalsta materiālu 
un pasākumu 
popularizēšana. 



izmantošana 
sociālpedagogiska
jā darbā”

    

plkst.14.00
Individualizācijas 
veicināšanai 
mācību procesā

6.
BJC pieredzes 
apmaiņas 
seminārs darbā ar 
jauniešiem            

Izglītības iestāžu 
sociālie pedagogi

8.02.
Saules ielā 7,
plkst.14.00

MA vadītāja
M.Lazdāne
A.Jansone

Pedagogu zināšanu
papildināšana par 
iespējam 
ārpusskolas 
aktivitātēm 
skolēniem

7.

Profesionālās 
kompetences 
pilnveidošanās 
supervīzijā

Izglītības iestāžu 
sociālie pedagogi

15.03.
Saules ielā 7,
plkst.14.00

MA vadītāja
M.Lazdāne
J.Kaļiņina

8.

Otrā semestra  
sociālpedagoģiskā
darba rezultātu 
analīze

Izglītības iestāžu 
sociālie pedagogi

12.04.
Saules ielā 7,
plkst.14.00

MA vadītāja
M.Lazdāne

9.

Pieredzes 
apmaiņas 
seminārs
Gūt pieredzi 
sociālo pedagogu 
darbā, bērnu 
tiesību 
aizsardzībā,  
likumpārkāpumu 
profilakses darba 
organizācijas 
pasākumu 
veikšanā

Izglītības iestāžu 
sociālie pedagogi

Maijs
MA vadītāja
M.Lazdāne

Gūt pieredzi 
sociālo pedagogu 
darbā, bērnu 
tiesību aizsardzībā,
likumpārkāpumu 
profilakses darba 
organizācijas 
pasākumu veikšanā

Metodiskās apvienības vadītāja                                                  M.Lazdāne
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