
APSTIPRINĀTS 

ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājas 

2022.gada 19.septembra rīkojumu Nr.383-r 

 

Daugavpils pilsētas ģeogrāfijas, Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību 

un zinātņu skolotāju metodisko apvienību darba plāns 

2022./2023. mācību gadam  

 

Metodiskā darba prioritātes: 
❑ Pozitīvas un emocionāli drošas mācīšanās vides veicināšana; 

❑ Problēmrisināšanas un kritiskās domāšanas caurvijas aktualizēšana mācību procesā; 

❑ Stundas efektivitātes palielināšana, kompleksu un metakognitīvu uzdevumu veidošana. 

 

 pasākums mērķauditorija laiks atbildīgais Pasākuma mērķis 

SEPTEMBRIS 

1.  Plānošanas seminārs jomas 

skolotājiem „Tematiskie plāni 

priekšmetos”. Jomas darba plāna 

2022./2023. mācību gadam 

apstiprināšana 

skolotāji tiešsaistē S.Gabrāne Pieņemt darba 

plānu, diskutēt par 

izaicinājumiem 

mācību gadam 

OKTOBRIS 

 

2.  Darbseminārs padziļināto kursu 

Sociālās zinātnes II un Vēsture II 

skolotājiem 

Padziļināto 

kursu 

skolotāji 

6. oktobrī 

tiešsaistē 

 

S.Gabrāne Dalīties pieredzē 

par stundas 

efektivitātes 

palielināšanu un 

satura atlasi 

3.  Latgales Jauno ģeogrāfu skola skolēni 8. oktobris 

klātienē 

LU LJĢS, 

S.Gabrāne 

Kritiskās 

domāšanas 

caurvijas 

aktualizēšana 

mācību procesā 

4.  Tālākizglītības kursi ģeogrāfijas 

skolotājiem ”Ģeogrāfiskās informācijas 

sistēmas (ĢIS) tehnoloģiju 

izmantošana telpisko datu 

uzglabāšanai, atjaunošanai, analīzei un 

attēlošanai pamatskolas un vidusskolas 

ģeogrāfijas mācību stundās” sadarbībā 

ar SIA „Envirotech” 

ģeogrāfijas 

skolotāji 

25.10 

klātienē 

S.Gabrāne Mācību stundas 

efektivitātes 

paaugstināšana, 

izmantojot 

tehnoloģijas 

5.  Tālākizglītības kursi sociālo zinību un 

vēstures skolotājiem ”Inovatīvs mācību 

process sociālajā un pilsoniskajā 

mācību jomā 7.-12. klasē attālināti un 

klātienē”  

skolotāji 27.10. 

klātienē 

S.Gabrāne 

sadarbībā ar 

kolēģiem 

Nostiprināt 

pedagogu 

kompetences 

atbilstoši trešajai un 

otrajai  metodiskā 

darba prioritātei 

6.  Seminārs par tekstpratību latviešu 

valodas un vēstures stundās pamatskolā 

(sadarbībā ar S.Mickeviču) 

interesenti 28.10. 

klātienē 

S.Gabrāne Mācību stratēģiju 

apgūšana stundas 

efektivitātes 

palielināšanai 

 

NOVEMBRIS 

 



7.  Globālās izglītības nedēļa skolēni un 

skolotāji 

15.-21.11. Skolas 

https://www

.facebook.c

om/Globala

sizglitibasne

dela/ 

 

Veicināt pilsonisko 

līdzdalību un 

ilgtspējīgu 

domāšanu 

8.  Pilsoniskuma nedēļa skolēni un 

skolotāji 

10.-17.11. skolas Veicināt 

lokālpatriotismu un 

pilsonisko 

līdzdalību  

9.  Darbseminārs sākumskolas sociālo 

zinību skolotājiem “Metodiskie 

paņēmieni un mācību līdzekļi 

sociālajās zinībās 1.-3. klasē” 

1.-3. klases 

skolotāji, 

interesenti 

13.oktobris, 

klātienē 

S.Gabrāne Dalīties pieredzē 

par stundas 

efektivitātes 

palielināšanu un 

satura atlasi 

10.  Jauno ģeogrāfu skola  interesenti Laiku 

precizēsim 

LU LJĢS Veicināt lietderīgu 

un intelektuālu 

brīvā laika 

pavadīšanu 

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

skolotāji 

Veicināt 

padziļinātu vēstures 

apguvi, stimulēt 

darbu ar 

talantīgajiem 

skolēniem 

DECEMBRIS 

 

12.  Darbseminārs 9. klases vēstures un 

sociālo zinību skolotājiem 

interesenti 1.12. 

tiešsaistē 

S.Gabrāne 2. un 3.prioritātes 

13.  Tālākizglītības kursi ģeogrāfijas 

skolotājiem ”Ģeogrāfiskās informācijas 

sistēmas (ĢIS) tehnoloģiju 

izmantošana telpisko datu 

uzglabāšanai, atjaunošanai, analīzei un 

attēlošanai pamatskolas un vidusskolas 

ģeogrāfijas mācību stundās” 

ģeogrāfijas 

skolotāji 

25.10 

klātienē 

S.Gabrāne Mācību stundas 

efektivitātes 

paaugstināšana, 

izmantojot 

tehnoloģijas 

14.  Vēstures olimpiādes 9. klasei, 10.-12. 

klasei novada posms pārraudzītā 

tiešsaistes režīmā. 

interesenti 9.12. 

tiešsaistē 

VISC, 

S.Gabrāne 

Veicināt 

padziļinātu vēstures 

apguvi, stimulēt 

darbu ar 

talantīgajiem 

skolēniem 

15.  Filosofijas olimpiādes 10.-12. klasei 

pilsētas posms tiešsaistes režīmā 

interesenti 1.12. 

tiešsaistē 

VISC, 

S.Gabrāne 

Veicināt 

padziļinātu 

filosofijas apguvi, 

stimulēt darbu ar 

talantīgajiem 

skolēniem 

16.  Latgales Jauno ģeogrāfu skola skolēni Klātienē 

 

LU LJĢS, 

http://www.

jgs.lv 

S.Gabrāne 

Otrās prioritātes 

veicināšana 
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17.  Vēstures skolotāju biedrības gada 

konference 

VSB biedri  VSB biedri Dalīties pieredzē 

par kompetenču 

pieejas realizēšanu 

mācību procesā 

JANVĀRIS 

 

18.  Darbseminārs vēstures, sociālo zinību, 

ekonomikas, ģeogrāfijas skolotājiem 

„Personalizācija, diferenciācija 

pozitīvas mācīšanās vides veidošanai” 

skolotāji Ziemas 

brīvdienas 

S.Gabrāne Apgūt ar 1. 

metodiskā darba 

prioritāti saistītos 

pedagoģiskos 

jēdzienus, dalīties 

pieredzē. 

19.  Darbseminārs par kritisko domāšanu skolotāji Ziemas 

brīvdienas 

S.Gabrāne Nostiprināt 

pedagogu 

kompetences 

atbilstoši otrajai 

metodiskā darba 

prioritātei 

20.  Ekonomikas olimpiādes 10.-12. klasei 

pilsētas posms TIEŠSAISTĒ 

skolēni 21.01. VISC, 

S. Gabrāne 

Veicināt 

padziļinātu 

ekonomikas 

apguvi, stimulēt 

darbu ar 

talantīgajiem 

skolēniem 

FEBRUĀRIS 

 

21.  Filosofijas olimpiādes valsts posms uzaicinātie 20.02. VISC, 

S. Gabrāne 

Demonstrēt 

talantīgo skolēnu  

zināšanas un 

prasmes pilsētas un 

valsts līmenī 

22.  Ģeogrāfijas olimpiādes 10.-12. klasei 

pilsētas posms TIEŠSAISTĒ 

skolēni 7.02. VISC, 

S. Gabrāne 

Veicināt 

padziļinātu 

ģeogrāfijas apguvi, 

stimulēt darbu ar 

talantīgajiem 

skolēniem 

23.  Vēstures olimpiādes 10.-12. klasei 

valsts posms 

uzaicinātie 13. 02. VISC, 

S. Gabrāne 

Demonstrēt 

talantīgo skolēnu  

zināšanas un 

prasmes pilsētas un 

valsts līmenī 

24.  Vēstures olimpiādes 9. klasei valsts 

posms 

uzaicinātie 14.02. VISC, 

S. Gabrāne 

Demonstrēt 

talantīgo skolēnu  

zināšanas un 

prasmes pilsētas un 

valsts līmenī 

25.  Latgales Jauno ģeogrāfu skola skolēni  LU LJĢS, 

S.Gabrāne 

Otrās prioritātes 

veicināšana 

26.  Ekonomikas olimpiādes 10.-12. klasei 

valsts posms  

uzaicinātie 

skolēni 

23.02 VISC, 

S. Gabrāne 

Demonstrēt 

talantīgo skolēnu  

zināšanas un 



prasmes valsts 

līmenī 

27.  Informatīvais seminārs jomas 

skolotājiem par olimpiādēm un 

aktualitātēm. 

skolotāji  S.Gabrāne 

 

Apspriest 

jaunumus, 

sasniegumus un 

izaicinājumus 

Sociālajā un 

pilsoniskajā jomā 

MARTS 

 

28.  Reģiona ZPD konference dalībnieki 10.03. VISC, DU Demonstrēt talantīgo 

skolēnu  zināšanas un 

prasmes  

29.  Pieredzes seminārs ģeogrāfijas 

skolotājiem  

interesenti brīvlaikā S.Gabrāne Kritiskās domāšanas 

caurvijas 

aktualizēšana mācību 

procesā 

30.  Tālākizglītības kursi sociālo zinību un 

vēstures skolotājiem ”Inovatīvs mācību 

process sociālajā un pilsoniskajā 

mācību jomā 7.-12. klasē attālināti un 

klātienē” 

interesenti brīvlaikā S.Gabrāne Mācību stundas 

efektivitātes 

paaugstināšana, 

izmantojot 

tehnoloģijas 

31.  ZPD valsts konference uzaicinātie 31.03 VISC, 

skolas 

Demonstrēt talantīgo 

skolēnu  zināšanas un 

prasmes valsts līmenī 

APRĪLIS 

 

32.  Ģeogrāfijas olimpiādes valsts posms uzaicinātie 13.-

14.04. 

VISC, 

S. Gabrāne 

Demonstrēt talantīgo 

skolēnu  zināšanas un 

prasmes valsts līmenī 

33.  Latgales Jauno ģeogrāfu skola skolēni 8. 

oktobris 

LU LJĢS, 

S.Gabrāne 

Otrās prioritātes 

veicināšana 

34.  Informatīvais seminārs vēstures un 

sociālo zinību skolotājiem par skolo.lv 

skolotāji  S.Gabrāne Mācību stundas 

efektivitātes 

paaugstināšana, 

izmantojot 

tehnoloģijas 

MAIJS 

 

35.  Pasākumi skolās veltīti 1. un 4.maija 

svētkiem, Eiropas dienai   

skolēni maijs skolas Veicināt 

lokālpatriotismu un 

pilsonisko līdzdalību 

36.  Valsts pārbaudes darbs Vēsture II 

(rakstiski, iespējams digitāli) 

12.klase 19. maijs  VISC, 

skolas 

 

37.  Valsts pārbaudes darbs Ģeogrāfija II 

(kombinēti) 

12.klase 25. un 26. 

maijs  

VISC, 

skolas 

 

38.  Orientēšanās konkurss-kvests 6.-8. 

klases skolēniem „Daugavpils 

cietoksnis – Latgales pērle” 

interesenti   Veicināt 

lokālpatriotismu un 

pilsonisko līdzdalību 

JŪNIJS 

 

39.  Valsts pārbaudes darbs 

starpdisciplinārais 9. klasei 

9. klase 6. jūnijs VISC, 

skolas 

 



40.  Valsts pārbaudes darbs Sociālās 

zinātnes II (rakstiski, iespējams 

digitāli) 

12.klase 7.jūnijs VISC, 

skolas 

 

41.  Centralizēto eksāmenu 12. klasei 

vērtēšana 

uzaicinātie jūnijs S.Gabrāne  

42.  Seminārs „Pedagogu pašvērtējums un 

pieredze par MA 2022./2023. m.g. 

realizēto pasākumu ietekmi uz 

sadarbību, mācību kvalitāti un 

kompetenču pieejas izpratību” 

skolotāji jūnijs S.Gabrāne Prioritāšu izvērtējums 

 

LAI RADOŠS UN PANĀKUMIEM BAGĀTS ŠIS MĀCĪBU GADS! 

MA vadītāja Signita Gabrāne 

t. 26535859 signita.g@inbox.lv,  signita.gabrane@ip.daugavpils.lv 
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