
 

 

                                                Jelgavas valstspilsētas  
Dabaszinātņu mācību jomas darba plāns 

 

 
Metodiskā darba prioritātes 2022./2023. m. g. 
Skaidrošanas, pamatošanas, argumentēšanas pramses dabaszinību mācību priekšmetos; 
Padziļināto kursu aktualitātes – skolotāju sadarbība kursa realizēšanā. 
 

Plānotais laiks Vieta Aktivitāte Mērķis/sasniedzamais rezultāts Mērķauditorija 

Izglītojošais darbs, informatīvais, konsultācijas 

1 reize mēnesī tiešsaistē Aktuālās informācijas 

izsūtīšana 

Informēt par aktualitātēm/ jaunākajiem mācību 

materiāliem, mācīšanās kopienām, 

konsultācijām projekta “Skola2030” ietvaros 

Dabaszinātņu mācību 

jomas  pedagogi 

Katra mēneša 

pirmā otrdiena 

no plkst:15:30 - 

17:00 

Jelgavas Valsts 

ģimnāzija 317. 

kabinetā 

e-pasts: 

dagiskarlis@gmail.com 

Individuāls atbalsts skolotājam profesionālajai 

izaugsmei. 

Dabaszinātņu mācību 
jomas  pedagogi 

11. oktobris 
plkst. 16:00 

tiešsaistē Dabaszinātņu jomas skolotāju 
sanāksme 

Informēt par: 
1) 9.klases Valsts pārbaudes darbu 3 

mācību jomās, tai skaitā dabaszinātņu 
jomā 

2) Padziļinātajiem kursiem, pielaides 
darbiem eksāmenam; 

3) zinātniskajiem pētniecības darbiem 
(ZPD). 

Dabaszinātņu mācību 
jomas  pedagogi 

15. novembris tiešsaistē Dabaszinātņu jomas skolotāju 
seminārs (visas jomas) 

Nodarbības par skaidrošanas, pamatošanas, 
argumentācijas prasmēs dabaszinātņu jomā. Kā 
skolēns parāda savu izpratni par konkrēto 
Sasniedzamo rezultātu vai paveikto uzdevumu. 
Semināra beigās ļaut skolotājiem, kas māca 
padziļinātos kursus, dalīties pieredzē. 

Dabaszinātņu mācību 
jomas  pedagogi 



decembris tiešsaistē Dabaszinātņu jomas skolotāju 
sanāksme (visas jomas) 

Nodarbības par aktuālajām prasmēm un rīcas 
vārdu skaidrošanu skolēniem! 

Dabaszinātņu mācību 
jomas  pedagogi 

Janvāris Klātienē. 
Jelgavas Valsts 
ģimnāzijā 

Mācīšanās grupa 
dabaszinātņu mācību 
priekšmeta pedagogiem par 
aktuālu tēmu (tiks 
noskaidrotas vajadzības, 
intereses, aktualitātes) 

Sadarbojoties ar dabaszinību mācību 
priekšmeta skolotājiem, pilnveidot zināšanas un 
prasmes kādā aktuālā tēmā (piem., snieguma 
līmeņu aprakstu veidošana). 
 
Dalīšanās labās prakses piemēros. 

Dabaszinātņu mācību 
jomas  pedagogi 

Februāris Klātienē. 
Jelgavas Valsts 
ģimnāzijā 

Mācīšanās grupa 
dabaszinātņu mācību 
priekšmeta pedagogiem par 
aktuālu tēmu (tiks 
noskaidrotas vajadzības, 
intereses, aktualitātes) 

Sadarbojoties ar dabaszinību mācību 
priekšmeta skolotājiem, pilnveidot zināšanas un 
prasmes kādā aktuālā tēmā (piem., snieguma 
līmeņu aprakstu veidošana). 
 
Dalīšanās labās prakses piemēros. 

Dabaszinātņu mācību 
jomas  pedagogi 

Marts Klātienē. 
Jelgavas Valsts 
ģimnāzijā 

Mācīšanās grupa 
dabaszinātņu mācību 
priekšmeta pedagogiem par 
aktuālu tēmu (tiks 
noskaidrotas vajadzības, 
intereses, aktualitātes) 

Sadarbojoties ar dabaszinību mācību 
priekšmeta skolotājiem, pilnveidot zināšanas un 
prasmes kādā aktuālā tēmā (piem., snieguma 
līmeņu aprakstu veidošana). 
 
Dalīšanās labās prakses piemēros. 

Dabaszinātņu mācību 
jomas  pedagogi 

Aprīlis Klātienē. 
Jelgavas Valsts 
ģimnāzijā 

Mācīšanās grupa 
dabaszinātņu mācību 
priekšmeta pedagogiem par 
aktuālu tēmu (tiks 
noskaidrotas vajadzības, 
intereses, aktualitātes) 

Sadarbojoties ar dabaszinību mācību 
priekšmeta skolotājiem, pilnveidot zināšanas un 
prasmes kādā aktuālā tēmā (piem., snieguma 
līmeņu aprakstu veidošana). 
 
Dalīšanās labās prakses piemēros. 

Dabaszinātņu mācību 
jomas  pedagogi 

Maijs Klātienē. 
ZRKAC 

Dabaszinātņu jomas skolotāju 
sanāksme  

Izvērtēt izdošanās un izaicinājumus 
2022./2023. m.g. saistībā ar “Skola2030” jaunā 
mācību satura un formas ieviešanu 
dabaszinātņu mācību priekšmetos 

Dabaszinātņu mācību 
jomas  pedagogi 

Analītiskais darbs 

Septembris tiešsaistē  Jelgavas pilsētas 

dabaszinātņu skolotāju 

aptauja  

Noskaidrot pilsētas dabaszinātņu skolotāju 

prioritātes saistības ar projektu “Skola2030”. 

Dabaszinātņu mācību 

jomas  pedagogi 

Decembrī tiešsaistē Izvērtējums par jomas 

pedagogu tikšanās reizēm pa 

Izvērtēt MJ pedagogu ieguvumus no mācību 
Dabaszinātņu mācību 
jomas  pedagogi 



mācību priekšmetiem priekšmetu tikšanās reizēm (semināriem). 

Maijs tiešsaistē Mācību jomas pedagogu 

aptauja “Mācību jomas darba 

plāna izpilde un izvērtējums” 

Iegūt un izvērtēt datus  par MJ paveikto. 
Dabaszinātņu mācību 
jomas  pedagogi 

Maijs tiešsaistē Dabaszinātņu mācību jomas 

skolotāju seminārs 

Izvērtēt un atskatīties uz mācību gadā 

paveikto. Noskaidrot MJ pedagogu jautājumus/ 

neskaidības nākošajam mācību gadam. 

Dabaszinātņu mācību 
jomas  pedagogi 

Jūnijs tiešsaistē Gada atskaites sagatavošana Atskatīties un izvērtēt mācību gadā paveikto. 

Plānot turpmāko darbību MJ. 

Mācību jomas vadītāji 

Mācību jomas vadītāja dalība Skola2030,  VISC semināros  

2.11. 

9.11. 

16.11. 

tiešaistē 
Valsts izglītības satura centra 

profesionālās pilnveides 12 

stundu kursus mācību jomu 

koordinatoriem (MJK). 

Kursu mērķis ir palīdzēt MJK skaidrot sava 

novada/reģiona skolotājiem novitātes šī mācību 

gada valsts pārbaudes darbos. 

Mācību jomas vadītāji 

1 reize pusgadā Tiešaistē/ 
klātienē 

Skola 2030 MJK konsultācija Sadarboties ar citu pilsētu dabaszinātņu MJ 
vadītājiem. 
 
Pilveidot prasmes, veidojot alternatīvos 
pārbaudes darbus, dažādu līmeņu uzzdevumus, 
snieguma līmeņu aprakstus. 

Mācību jomas vadītāji 

Pēc 
nepieciesamības 

Tiešaistē/ 
klātienē 

Skola2030 vebināri Pilnveidot profesionālās zināšanas par 
aktualitātēm/ jaunākajiem mācību materiāliem, 
mācīšanās kopienām, konsultācijām projekta 
“Skola2030” ietvaros 

Mācību jomas vadītāji 

 
Jomas vadītājs: Kārlis Daģis 


