Ekonomikas un ģeogrāfijas skolotāju MA
Darba plāns 2015./2016.m.g.
Mērķis: Sniegt atbalstu ekonomikas un ģeogrāfijas skolotājiem, lai nodrošinātu
mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības saturu un procesu. Pilnveidot un padarīt efektīvāku
mācību procesa organizāciju ekonomikā un ģeogrāfijā, lai uzlabotu skolēnu zināšanu
kvalitāti.
1. Galvenie uzdevumi mācību darbam:
1. Efektīgas un mūsdienīgas mācību stundas nodrošinājums.
2. Radošuma attīstīšana pedagoģiskajā procesā - pieredzes apmaiņa starp
skolotājiem (seminārus - praktikumus organizēšana).
3. Darbs ar talantīgajiem skolēniem: mērķtiecīgi un savlaicīgi sagatavot skolēnus
pilsētas un valsts olimpiādēm, ZPD lasījumiem, konkursiem, projektiem
(“Jauno ģeogrāfu skola”; republikas projekti „Junior Achievement-Latvija” un
„Esi līderis!”; sadarbība ar NVA, LTRK, augstskolām un bankām).
4. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana izglītības procesā,
sniedzot atbalstu pedagogu IKT zināšanu paaugstināšanai pieredzes apmaiņas
iniciatīvās.
5. Izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu kvalitātes veicināšana, uzņēmēju
iesaistīšana aktuālo tēmu definēšanā, kuras izglītojamie var risināt savos
zinātniski pētnieciskajos darbos.
6. Izglītojamo motivēšana iesaistīties mācību uzņēmumu veidošanā un biznesa
iemaņu iegūšanā, īpaši akcentējot moderno tehnoloģiju un radošuma
izmantošanu.
7. Sadarbības organizēšana ar Liepājas uzņēmējiem, organizējot Liepājas
uzņēmumu vieslekcijas vispārizglītojošajās skolās.
8. Liepājas izglītojamo iepazīstināšana ar Liepājas uzņēmumiem un ekonomikas
procesiem pilsētā (ekskursijas uz uzņēmumiem; iepazīstināšana ar Liepājas
ekonomiku mācību stundās)
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8.04. ģeogrāfijā un
25.04.-29.04.– ekonomikā
pirmseksāme
na darbi
ekonomikā un

G.Skorobogatova,
MA skolotāji

Diagnosticēt skolēnu
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G.Skorobogatova

G.Skorobogatova,J.Jur
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Metodiskās apvienības vadītāja: _______________/G.Skorobogatova/
9.09.2015.

