Jelgavas pilsētas
Veselības un fiziskās aktivitātes jomas darba plāns
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).

Laiks
Vieta
Aktivitāte
Informatīvais, izglītojošais darbs
03.09.2019.
Jelgavas
Sanāksme - Veselība un fiziskā
Valsts
aktivitāte : jomas aktualitātes,
ģimnāzija
atskats uz profesionālās
kompetences programmu
“Mācīšanās lietpratībai mācību
jomā”
08.11.2019.
Jelgavas
Zemgales reģiona sporta
novads,
skolotāju seminārs par
Līvbērze
kompetenču pieejas ieviešanu
mācību procesā - labās prakses
piemēru izzināšana
Janvāris
ZRKAC
Sanāksme jomas “Veselība un
fiziskā aktivitāte” pedagogiem
16.-17.03.2020. Rīga

Sporta skolotāju, sporta
speciālistu tālākizglītības 6. kursi

Konsultācijas (individuālās vai grupu)
Pirmdienās
Jelgavas
Individuālas vai grupu
15.00-17.00
pilsētas
konsultācijas sporta skolotājiem.
vai pēc
izglītības

Mērķis/sasniedzamais rezultāts

Mērķauditorija

Informēti skolotājus par
aktualitātēm izglītības saturā,
vērtēšanā, caurviju prasmju
attīstīšanā mācību jomā

Jomas skolotāji

Iepazīties ar Jelgavas novada
pedagogu pieredzi

Sporta skolotāji

Informēt par aktualitātēm mācību
jomā, precizēt 2.semestra darba
plānu
Papildināt zināšanas par jaunā
mācību satura jautājumiem, izzināt
citu valstu pedagogu pieredzi

Jomas skolotāji

Individuāls atbalsts skolotājam
profesionālajai izaugsmei.

Jomas skolotāji

Jomas skolotāji

pieprasījuma
iestādes
Pasākumi skolēniem
Visu mācību
Dažādi
gadu

Jelgavas pilsētas 49.skolēnu
spartakiāde

Visu mācību
gadu

LOK projekta “Sporto visa klase”
pasākumi

Dažādi

23.-30.09.2019. Dažādi

Eiropas sporta nedēļa

21.-22.02.2020. Ērgļi

Ziemas festivāls

25.-31.05.2020. Dažādi

Eiropas veselības nedēļa

Analītiskais darbs
Novembris februāris

Stundu vērošana - labās prakses
piemēru izzināšana un
popularizēšana starpdisciplināru
stundu veidošanā, caurviju
prasmju attīstīšanā.
Mācību jomas vadītāja profesionālā pilnveide
26.-30.08.2019. LSPA
Pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides
programma “Mācīšanās
lietpratībai mācību jomā”

Motivēt skolēnus regulārām
fiziskām aktivitātēm, veidojot
izpratni par to nozīmi veselības
saglabāšanā un nostiprināšanā;
Sadarbības un pilsoniskās līdzdalības
caurviju prasmju attīstīšana
Uzlabota skolēnu fiziskā
sagatavotība, stāja, vienlaikus dodot
motivāciju nodarboties ar sportu.
Fokusa tēmas – sports brīvā dabā,
darba vietā, mācību iestādēs, fitnesa
centros un sporta klubos.
Dot iespēju jebkuram skolēnam bez
profesionālām iemaņām ziemas
sporta veidos piedalīties sacensībās,
popularizējot ziemas sporta veidus
un sekmējot jaunatnes sporta
attīstību Latvijā.
Veselības nedēļa jeb MOVE Week ir
ikgadējs Eiropas mēroga pasākums,
kura mērķis ir popularizēt veselīgu
dzīvesveidu un iesaistīt pēc iespējas
vairāk cilvēku sportiskās, veselīgās
un fiziskās aktivitātēs.

Izglītojamie, pedagogi

Iepazīties ar pedagogu idejām par
starpdisciplināru stundu un caurviju
prasmju attīstīšanu.

Jomas skolotāji

Sniegt atbalstu pedagogiem jaunā
izglītības satura ieviešanā.

MJ vadītājs

Projektā pieteiktās
klases, skolotāji
Izglītojamie, pedagogi
Izglītojamie, pedagogi

Izglītojamie, pedagogi

1 reize mēnesī
04.12.2019.

ZRKAC

Mācību jomu vadītāju sanāksme

Rīga

Mācību jomu koordinatoru
sanāksme

Mācību jomu vadītāju profesionālā
pilnveide
Informācijas saņemšana un tikšanās
ar projekta ekspertiem

MJ vadītāji
MJ vadītāji

