Metodiskā darba prioritātes 2019./2020. m. g.
1. Kompetenču pieejas ieviešana mācību procesā – labās prakses piemēru izzināšana un popularizēšana (mācību gada
noslēguma pasākums 06.2020.).
2. Mācību satura apguves plānošana un vērtēšana, sadarbojoties dažādu mācību priekšmetu skolotājiem vienas jomas
ietvaros

( starp mācību priekšmetu jomām vienas klases, skolas ietvaros).

Sākumskolas mācību jomas darba plāns 1. semestrim

Plānotais laiks

Vieta

Aktivitāte

Mērķis/sasniedzamais rezultāts

Mērķauditorija

Informatīvais, izglītojošais darbs
Oktobris decembris

Jelgavas
pilsētas
izglītības
iestādes

Sākumskolas jomas pedagogu
darba grupas nodarbības

Jaunā izglitības satura izzināšana
un kompetenču pieejas apgūšana
un popularizēšana

Sākumskolas
pedagogi

17.09.

ZRKAC

Sākumskolas jomas vadītāju
tikšanās ar pirmsskolas jomas
vadītājiem, pedagogiem.

Pieredzes apmaiņa, iepazīšanās ar
“Skola 2030” pirmskolas
vadlīnijām, informācija.

Sākumskolas un
pirmsskolas MK
vadītāji un pedagogi.

Turpmāk – pēc
pieprasījuma

26.09.

ZRKAC

septembris

ZRKAC

oktobris

Jelgavas
Centra
pamatskola

Novembrisdecembris

Jelgavas
izglītības
iestādes

Sākumskolas MK sanāksme

Tikšanās ar Jelgavas pilsētas
izglītības iestāžu valodas un
matemātikas jomas vadītājiem un
pedagogiem.

Tikšanās ar Jelgavas Centra
pamatskolas MK

Tikšanās ar pirmskolas un
sākumskolas pedagogiem un MK
vadītājiem

Veicināt sadarbību ar sākumskolu
pedagogiem un skolu MK
vadītājiem.

Sākumskolas MK
vadītāji

Plānot sadarbību ar valodas un
matemātikas jomas skolu MK
vadītājiem un pedagogiem.

MK vadītāji un
pedagogi

Informēt par “Skola 2030”, izzināt
pedagogu viedokli.

Centra pamatskolas
pedagogi

Informēt par “Skola 2030”,
pedagogu pieredzes apmaiņa

Jelgavas pedagogi

Konsultācijas
Katra mēneša
otrā trešdiena
14.30 – 15.30

Izglītības
iestādes

Individuālās vai grupu
konsultācijas sākumskolas
skolotājiem

Individuālais atbalsts skolotājiem
profesionālai izaugsmei

Sākumskolas skolotāji

ZRKAC

Paveiktā darba analīze,

Turpmākā darba plānošana.

Sākumskolas MK
vadītāji

Iepazīt “Skola 2030” kompetenču
pieejas mācību programmas

Pedagogi

Analītiskais darbs
Septembris

jauniegūtās informācijas
analizēšana.
Septembrisdecembris

VISC

Pirmskolas un Sākumskolas
izglītības jaunā mācību satura

Decembris

E-mācību
vidē

un programmu iepazīšana,
apspriešana, analizēšana.

ZRKAC

Paveiktā darba analīze,

Turpmākā darba plānošana.

jauniegūtās informācijas
analizēšana.

Sākumskolas MK
vadītāji, pedagogi.

Mācību vadītāju profesionālā pilnveide
1 reize mēnesī

ZRKAC

09.10.

Valmieras
Pārgaujas
Valsts
ģimnāzija

Mācību jomu vadītāju sanāksme

Mācību jomu vadītāju profesionālā
pilnveide

MJ vadītāji

Pieredzes apmaiņas seminārs par
metodisko darbu Valmierā

Mācību jomu vadītāju profesionālā
pilnveide

MJ vadītāji

Valmieras
Valsts
ģimnāzija
23.10.

Rīga

“Domā un dari”

Pirmskolas un Sākumskolas jomas
seminārs

MJ vadītāji

24.10.

Jelgavas
Valsts
ģimnāzija

Reģionālā konference “Skolēna
mācīšanās iedziļinoties”

Mācību jomu vadītāju un pedagogu
profesionālā pilnveide

MJ vadītāji, pedagogi

Pēc skola 2030
grafika

tiešsaiste

Vebināri par aktualitātēm jaunajā
mācību saturā

Mācību jomu vadītāju un pedagogu
profesionālā pilnveide

MJ vadītāji, pedagogi

MJ vadītājas: Evija Dinsberga, Dzintra Zingule

