
 

 

                                                Jelgavas valstspilsētas  
Sociālās un pilsoniskās jomas darba plāns 

 

 
Metodiskā darba prioritātes 2022./2023. m. g. 
Prioritātes: 

1. Plānot kompetenču pieejā balstītu mācību saturu, tā īstenošanu, sadarbojoties mācību jomu vadītājam un skolotājiem. 
2. Sniegt metodisku atbalstu pedagogiem mācīšanas, mācīšanās procesa organizēšanā un vadīšanā, kas sekmētu kvalitatīva 

mācību procesa plānošanu un īstenošanu. 
 

Plānotais laiks Vieta Aktivitāte Mērķis/sasniedzamais rezultāts Mērķauditorija 

Izglītojošais darbs, informatīvais, konsultācijas 

Katru mēnesi Watssapp 
grupa 

Aktualitāšu nodošana – kursi, 
konkursi skolēniem, “atrasts 
FB”, notikumi Latvijā un pasaulē 
utt.  

Ātri un ērti nodot informāciju sociālo 
zinību un vēstures skolotājiem. Arī 
paši skolotāji iesaistās un nodot sev 
pieejamo informāciju.  

Sociālo zinību 
skolotāji. 
Vēstures skolotāji.  
 

Katru mēnesi Telefonsarunas Konsultācijas par konkrētu 
jautājumu no konkrēta 
skolotāja.  

Noskaidrot neskaidrot jautājumus. 
 

Sociālo zinību 
skolotāji. 
Vēstures skolotāji. 

26.10.2022. ZOOM Aktualitātes un idejas mācību 
gada plānojuma jomā.  

Iepazīstināt jomas skolotājus ar 
aktualitātēm jomā – pieejamie un 
daudzveidīgie resursi, semināri un 
tiešsaistes skolotājiem, idejas par 
jomā nepieciešamājam aktivitātēm.  

Sociālo zinību 
skolotāji. 
Vēstures skolotāji. 

24.11.2022. ZOOM Resursu daudzveidība vēstures 
un sociālo zinību priekšmetos.  

Atgriežamies pie oktobrī izveidotās 
vietnes, kur vienojāmies, ka katrs 
skolotājs ieraksta vismaz par vienu 
interneta resursu.  
Aktuāls jautājums www.skolo.lv 
izmantošana – veiksmes un 
neveiksmes.  

Sociālo zinību 
skolotāji. 
Vēstures skolotāji. 

Dec. 2022. Klātienē (vieta 
tiks precizēta) 

“Formāli jautājumi neformālā 
gaisotnē” 

Atskats uz jomas darbu un skolotāju 
ikdienu, idejas nākamajām gadam, 
neformālā gaisotnē. Vieta tiks 

Sociālo zinību 
skolotāji. 
Vēstures skolotāji. 

http://www.skolo.lv/


precizēta. 

Janv. 2023. Klātienē. Augstākā mācību satura 
apguves līmeņa un 9.klases 
centralizēto eksāmenu 
vērtēšanu. 

Informācijas nodošana skolotājiem 
par AL un 9.klases centralizēto 
eksāmena  programma, atslēgas 
vārdi, rīcības vārdi, uzdevumu 
nosacījumu formulējumi, vērtēšanas 
kritēriju izpratne un precizēšana. 
Problēmjautājumi, robežsituācijas, 
AS. 

Sociālo zinību 
skolotāji. 
Vēstures skolotāji. 

Febr. 2023. ZOOM Vēstures mācību priekšmeta 
integrēšana sociālajās zinībās 
4.-6.klasēm.  

Aktualitātes sociālās zinībās. 
Vēstures integrēšana posmā 4.-
6.klasei. Skolotāju dalīšanās 
pieredzē. Individuāla anketa par 
sadarbību ar sociālas un pilsoniskās 
jomas vadītāju – kā varu palīdzēt?!  

Sociālo zinību 
skolotāji. 

Marts, 2023. ZOOM Aktualitātes jomā un 
argumentēšanas prasmes 
mācību procesā.  

Aktualitātes jomā. Aktualizēju 
argumentēšanas prasmes, to 
attīstīšanu skolēnos. Metodika. 
Argumentēšanas prasmju 
vērtēšana. Skolotāju pieredze un 
teorija. 

Sociālo zinību 
skolotāji. 
Vēstures skolotāji. 

Apr. 2023 ZOOM Etwinnig projektu īstenošana 
mācību procesā.  

Projekta izveide. Partneru atrašana. 
Projekta pieteikšana. Darbs pie 
projekta realizācijas. Pieredze un 
ieteikumi. Aicinājums uzdrīkstēties 
mācību procesu īstenot kopā ar 
etwinnig projektiem.  

Sociālo zinību 
skolotāji. 
Vēstures skolotāji. 
Un citi interesenti. 

Junijs, 2023. Klātienē Aktualitātes jomā un mācību 
gada izvērtējums. 

Aktualitātes jomā. Atskats uz 
padarīto kopā ar skolotājiem. 
Nākotnes vīziju akcentēšana. 

Sociālo zinību 
skolotāji. 
Vēstures skolotāji. 

Analītiskais darbs 

Pēc katras 
jomas 
sanāksmes 

Pie sevis Jomu sanāksmes. Pēc katras jomu sanāksmes 
pārdomas kas izdevās, kas nē, ko 
vajadzēja vairāk, vai kā citādāk. 
Vienmēr ir pārdomas. Šogad esmu 
izveidojusi tabulu, kura atzīmēju 

 



skolotājus un to aktivitātes 
(individuālās sarunas, piedalīšanās 
sapulcēs utt.). 

Dec. 2022. Klātienē VSB gada sapulce. Skolotāju aktivitāte un iespējas 
izmantot tiešos kontaktus un 
mācīšanos kopā ar citiem, citu 
pieredzes stāsti par kompetenču 
izmantošanu jaunajā mācību saturā.  

 

Dec. 2022. Klātienē Pēc SMU tirdziņa. Veiksmes un neveiksmes pasākuma 
organizēšanā. Kādas pārmaiņas vai 
korekcijas jāievieš nākamajā SMU 
tirdziņā pavasarī.  

 

Individuālās 
sarunas. 

Klātienē. 
Telefonsarunas. 

Individuālās sarunas. Ikkatra saruna ar skolotāju sniedz 
informaciju, priekšstatu par 
skolotāju – kā seko līdzi 
aktualitātēm, kā iesaistās jomas 
darbā, vai dalās ar saviem 
piemēriem no mācību procesa utt. 
Katra saruna veido kopējo ainu.  

 

Pasākumi skolēniem (olimpiādes, konkursi u.c. ja organizē joma) 

Decembris, 
2022. 

t/c “Pasāža” SMU tirdziņš. Dodo iespēju skolēniem, kas netika 
uz Rīgas tirdziņiem (izlases veidā 
tiek daži), piedalīties vietējā mēroga 
tirdziņā Jelgavā. Skolēniem 
iespējams attīstīt pārdošanas 
prasmes, komunikāciju ar klietiem, 
stenda noformēšanu, sava produkta 
tēla veidošanu.  
SMU tirdziņā – skolotāju darba 
grupa, SMU dalība, žūrijas izveide, 
nominācijas,  

Skolēni 5.-12.kl. 

Aprīlis, 2023. t/c “Pasāža” SMU tirdziņš. Dodo iespēju skolēniem, kas netika 
uz Rīgas tirdziņiem (izlases veidā 
tiek daži), piedalīties vietējā mēroga 
tirdziņā Jelgavā. Skolēniem 
iespējams attīstīt pārdošanas 

Skolēni 5.-12.kl. 



prasmes, komunikāciju ar klietiem, 
stenda noformēšanu, sava produkta 
tēla veidošanu. 
SMU tirdziņā – skolotāju darba 
grupa, SMU dalība, žūrijas izveide, 
nominācijas, 

Mācību jomas vadītāja dalība Skola2030,  VISC semināros  

Katru mēnesi 
trešā nedēļa. 

ZOOM  Jomu vadītāju sanāksme, 
konsultācija.  

Aktualitātes konkrētā mēnesī, darba 
plānojums jommā.  

Sociālās un pilsoniskās 
jomas vadītāji.  

Katru mēnesi 
pirmā nedēļa. 

ZOOM Vidusskolas posma vēstures un 
sociālo zinību skolotāju 
konsultācija. 

Skolotājs var uzdot sev nezināmi 
jautājumu, noskaidrot nepilnības, 
pārrpratumus, iespējas ir 
noskaidrot, tikai nepieciešama 
vēlme un aktivitāte to darīt, un 
atrast tam laiku.  

Sociālās un pilsoniskās 
jomas vadītājs. 
Vēstures skolotāji.  
Sociālo zinību skolotāji 

Katru mēnesi 
otrā nedēla. 

ZOOM Vidusskolas posma vēstures un 
sociālo zinību skolotāju 
konsujltācija. 

Skolotājs var uzdot sev nezināmi 
jautājumu, noskaidrot nepilnības, 
pārrpratumus, iespējas ir 
noskaidrot, tikai nepieciešama 
vēlme un aktivitāte to darīt, un 
atrast tam laiku.  

Sociālās un pilsoniskās 
jomas vadītājs. 
Vēstures skolotāji.  
Sociālo zinību skolotāji 

05.10.2022. ZOOM  IZM vebinārs par 9.un 12.klašu 
eksāmeniem.  

Jaunākā informācija par 9.un 
12.klasū eksāmniem, diagnostikas 
darbiem, termiņinem, laikiem, 
pielaides laikiem vidusskolai.  

Sociālās un pilsoniskās 
jomas vadītājs. 
Vēstures skolotāji.  
Sociālo zinību 
skolotāji.  

27.10.2022. Klātienē 
Jelgavas 
Spīdolas 
ģimnāzijā 

Vēsture II skolotāji 
Sociālās zinības II skolotāji 

Vēsture II VAI Sociālās zinības II  
saturs, vērtēšana, www.skolo.lv 
vides izmantošana mācību procesā, 
iepazīšanās ar mācību materiāliem 
un to analīze no plānojuma līdz 
pielietojumam un vērtēšanai.  

Vēsture II skolotāji. 
Sociālās zinības II 
skolotāji. 

16.11.2022. 
30.11.2022. 

Tiešsaistē. Sociālās un pilsonsikās mācību 
jomas kooordinatoru kursi par 
augstākā mācību satura 
apguves līmeņa un 9.klases 

Vēsture. Centralizētā eksāmena 
programma, atslēgas vārdi, rīcības 
vārdi, uzdevumu nosacījumu 
formulējumi, vērtēšanas kritēriju 

Sociālās un pilsoniskās 
jomas vadītājs. 
Vēstures skolotāji.  
Sociālo zinību 

http://www.skolo.lv/


centralizēto eksāmenu 
vērtēšanu. 

izpratne un precizēšana. 
Problēmjautājumi, robežsituācijas, 
AS. 

skolotāji. 

5.12.2022. 
12.12.2022. 

Tiešsaistē. Sociālās un pilsonsikās mācību 
jomas kooordinatoru kursi par 
augstākā mācību satura 
apguves līmeņa un 9.klases 
centralizēto eksāmenu 
vērtēšanu. 

Sociālās zinības. Centralizētā 
eksāmena programma, atslēgas 
vārdi, rīcības vārdi, uzdevumu 
nosacījumu formulējumi, vērtēšanas 
kritēriju izpratne un precizēšana. 
Problēmjautājumi, robežsituācijas, 
AS. 

Sociālās un pilsoniskās 
jomas vadītājs. 
Vēstures skolotāji.  
Sociālo zinību 
skolotāji. 

 
Jomas vadītāja: K.Romanovska 


