PIELIKUMS Nr.1

Vēstures un sociālo zinību MA darba plāns
Galvenie uzdevumi 2015./2016. mācību gadam:

1. Stiprināt skolēnu patriotismu un valstisko identitāti, veicināt atbildīga un toleranta Latvijas
demokrātiskās sabiedrības locekļa izaugsmi.

2. Pilnveidot un uzlabot darbu ar talantīgajiem skolēniem, nodrošinot iespējas
piedalīties konkursos un olimpiādēs.
3. Turpināt sadarbību ar VSB Liepājas CZB, Liepājas muzeju , LiepU, Latvijas
okupācijas muzeja izglītības nodaļu u.c. institūcijām, kas sniedz metodisku atbalstu
skolotājiem.
4. Vēstures un sociālo zinību skolotāju profesionālās kompetences pilnveide, organizējot
pieredzes apmaiņas seminārus, praktiskās nodarbības un meistardarbnīcas.

2.Pasākumi:
Nr.p.k. Tēma
1.

LV1.Ģ.

Plānotais
rezultāts
Mācību gada
darba plāna
izveide.

Lektori
atbildīgais
I.Drēže,
sociālo zinību
skolotāji

DALP
5.vsk.

Mācību gada
darba plāna
izveide

I.Drēže,
vēstures
skolotāji

Laiks

Vieta

Semināri
-problēmsemināri
„Mācību gada
darba plānošana
sociālajās zinībās”

24.08.

„Mācību gada
darba plānošana
vēsturē”

26.08.

2. Pieredzes
apmaiņas seminārs
vēstures un sociālo
zinību skolotājiem
„Novada mācība
un tās nozīme
patriotiskajā
audzināšanā”

25.09.

Liepāja –
AlsungaLiepāja

3.Seminārs sociālo 7.10.
zinību skolotājiem
„Uzņēmējdarbība”.
Mazās
komercskolas
darbības
uzsākšana.

DALP
5.vsk.

4.VISC aktualitātes 4.11.
vēstures mācīšanā.
Muzeja resursu
izmantošana
vēstures apguves
procesā.

Liepājas
muzejs.

5. Seminārs sociālo
zinību skolotājiem
VISC aktualitātes.

Liepājas
Valsts
1.ģimnāzija

11.11.

Pieredzes
apmaiņas
seminārs
Alsungas
pamatskolānovada mācība,
kā patriotiskās
audzināšanas
piemērs.
Iepazīšanās ar
suitu
kultūrvēsturisko
mantojumu.
Skolotāji
piedalīsies
mācību stundā
8.kl. (
ekonomika),
notiks stundas
analīze, diskusija.
Šajā pasākumā
piedalīsies arī
skolēni, kuri
paralēli
iesaistīsies Mazās
komercskolas
darbībā.
Skolotāji tiks
iepazīstināti ar
VISC
aktualitātēm
vēstures
mācīšanā, muzeja
darbinieki
iepazīstinās
skolotājus ar
muzejpedagoģijas
programmām.
Muzeja
speciālistu
priekšlasījumi.
Skolotāji tiks
iepazīstināti ar
VISC jaunumiem
sociālo zinību
mācīšanā, kā arī
papildinās savas
zināšanas tēmā
„Seksuālā
izglītība lielā
skolā”.

I.Drēže

I.Drēže
A.Timermanis
A.Gineite

I.Drēže,
M.Eistere

I.Drēže

6. Seminārs sociālo 24.11.
zinību skolotājiem
„Eiroskrējiens”

Centra
Skolotāji tiks
sākumskola iepazīstināti ar
Latvijas bankas
jaunumiem.
Skolotāji iegūs
metodiskos
materiālus. 46.klašu skolēni
piedalīsies spēlē
„Eiroskrējiens”

I.Drēže,
A.Slava

7. Seminārs
vēstures
skolotājiem
”Liepājas CZB, kā
resurss mācību
procesa pilnveidē.”

Janv.2016.

Liepājas
CZB Zivju
7.

Skolotāji gūs
plašāku ieskatu
un konsultācijas
par bibliotēkas
resursu
izmantošanu.

I.Drēže,
A.Zūna,

2016.g. pav.

Liepājas
Valsts
1.ģimnāzija

Skolotāji tiksies
ar ar kādu ES
lietu ekspertu,
sagatavosies ES
dienas
pasākumiem

I.Drēže

Liepājas
muzejs

Liepājas jubilejas
kontekstā
skolotāji
iepazīsies ar
Liepājas muzeja
speciālistu
pētījumiem
Liepājas vēsturē.

I.Drēže,
A.Dzērve,
M.Eistere

(projektu un ZPD
tēmu vadīšana )
8. Seminārs sociālo
zinību skolotājiem
„Latvija Eiropā”

2016.g. pav.
9. Seminārs –
lekcija „Liepājas
vēstures būtiskākie
jautājumi Latvijas
un pasaules
vēstures kontekstā”

4.

Konkursi
1. Konkurss
Latvijas vēsturē 6.
kl.

2016.g.29.04. Tiks
precizēts

Skolēnu intereses
par priekšmetu
veicināšana.
Skolēnu
radošuma un
zināšanu
lietošanas
nestandarta
situācijās
veicināšana.
Patriotisma
audzināšana,

I. Drēže
Vēstures
skolotāji

valsts svētku
nozīmes
aktualizēšana .

2. „Vēsture ap
mums”(ZPD un
radošo darbu
konkurss 5.-12.kl.)
(Konkurss var
netikt izsludināts
finanšu trūkuma
dēļ.)

2016. marts

Rīga, VSB

Veicināta
Latvijas vēstures
izzināšana,
skolēniem
apzinot un
analizējot
vēstures avotus
kā arī izstrādājot
patstāvīgu darbu.

VSB, vēstures
skolotāji

3. Sociālo zinību
konkurss :

2016.g.
pavasaris

Vieta tiks
precizēta

Veicināta un
aktualizēta
uzņēmējdarbības
nozīme.

I.Drēže ,
sociālo zinību
skolotāji
sadarbībā ar
Mazo
komercskolu,
Liepājas
tirdzniecības
un
rūpniecības
kameru.

Labāko skolēnu
atlase olimpiādes
2. kārtai,
spējīgāko skolēnu
zināšanu līmeņa
padziļināšana

Ineta Drēže,
9.kl. vēstures
skolotāji

Labāko skolēnu
atlase olimpiādes
2. kārtai,
spējīgāko skolēnu

I. Drēže,
12.kl.
vēstures
skolotāji

Tēma:
Uzņēmējdarbība

5.

Olimpiādes vēsturē
9. klase
1. skolas kārta
7. -11.12.
2. Pilsētas kārta
3. valsts kārta

14.01.
31..03.

12.klase
1. skolas kārta

7.-11.12.

2. Pilsētas kārta
3. valsts kārta

14.01.
23.02.

zināšanu līmeņa
padziļināšana.

6.

Analītiskā darbība
6.1. Pirmseksāmena
pārbaudes darbs
vēsturē 9.kl.Darba
veidošana un
analīze.

Skolās
2016.
pavasaris

Skolotāji varēs
pievērst
uzmanību
skolēnu
pieļautajām
kļūdām, lai
uzlabotu skolēnu
zināšanas un
skolēni sasniegtu
labākus rezultātus
vēstures
eksāmenā.

I. Drēže,
vēstures
skolotāji

6.2. 12.kl. skolas
olimpiādes darba
veidošana, pilsētas
kārtas olimpiādes
rezultātu analīze.

2015.gada
nov.

Talantīgo
skolēnu
apzināšana.
Prognozējami
olimpiādes
dalībnieki
pilsētā.

I. Drēže,
12.kl.
vēstures
skolotāji

6.3. 9.kl.skolas
olimpiādes darba
veidošana, pilsētas
kārtas olimpiādes
rezultātu analīze.

2015.gada
nov.

Talantīgo
skolēnu
apzināšana.
Prognozējami
olimpiādes
dalībnieki
pilsētā.

I. Drēže,
9.klašu
vēstures
skolotāji.

I. Drēže,
9. un 12.kl.
vēstures
skolotāji

6.4. Valsts
pārbaudes darbi:
Eksāmens Latvijas
un pasaules vēsturē
9.kl.
Darba rezultātu
analīze
Centralizētais
vēstures eksāmens
12.kl.

7.06.- 9.kl.
24.05.-12.kl.

7.

Labākās pieredzes
izzināšana,
apkopošana
-ideju tirdziņš,
dalīšanās pieredzē
-apaļais galds
-atklāto nodarbību
organizēšana

1.Dalīšanās pieredzē

2016.g.
pavasaris

Liepājas
Raiņa
6.vsk..

Skolotāji dalīsies
pieredzē ar
metodiskajiem
materiāliem.

I.Drēže,
vēstures
skolotāji

Sociālo zinību
skolotāju ideju
tirdziņš „Es daru
tā”

2016.g. maijs

LV1.ģ.

Skolotāji dalīsies
ar sociālo zinību
stundām
izstrādātajiem
materiāliem un to
pielietošanu
stundās .

I.Drēže,
sociālo zinību
skolotāji.

Konsultācijas

Visu mācību
gadu.

Pēc vienošanās,
iepriekš
sazinoties.

I.Drēže

Labas prakses
piemēri Latvijas un
pasaules vēstures
mācīšanā.

8.

9.
Tālākizglītības kursi
Tēmas

kursi skat.
VISC mājas
lapā.

Metodiskās apvienības vadītāja Ineta Drēže

