
 

 

Sociālo zinību, veselības, vides izglītības un ekonomikas skolotāju MA darba plāns 

2018./2019. mācību gadam 
15.09.2018.  

 

Mērķis: Veicināt skolotāju profesionālās kompetences pilnveidi, lai varētu pakāpeniski pāriet uz kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības mācību satura 

īstenošanu. 

Prioritātes: SMU popularizēšana Tukuma, Engures un Jaunpils novados. 

Galvenie uzdevumi: 

1) informēt par aktualitātēm mācību priekšmeta mācīšanā, iespējām piedalīties dažādos ar sociālo zinību, veselības, vides  un ekonomiku saistītajos pasākumos, 

konkursos novadā, reģionā un valstī; 

2) veicināt sadarbību dažādu mācību priekšmetu skolotājiem, lai veidotu kopīgus, uz kompetencēm balstītus projektus; 

3) nodrošināt  pedagogu tālākizglītošanu, organizējot pieredzes apmaiņu, seminārus un kursus. 

 

Norises 

datums 

dd.mm.gggg. 

Pasākums, aktivitāte Mērķauditorija Vieta, laiks Atbildīgais 

Augusts  

28.08.2018. Sociālo zinību, veselības, vides un ekonomikas 

MA skolotāju, mājturības un tehnoloģiju 

(meitenēm un zēniem) un kulturoloģijas MA 

skolotāju seminārs.  

Sociālo zinību, ekonomikas, 

mājturības un tehnoloģiju 

(meitenēm un zēniem) 

skolotāji. 

Tukuma 2. vidusskolas konferenču 

zāle plkst. 10.00 

V. Kaņepe 

Septembris  

Līdz 

15.09.2008. 

Sociālo zinību, veselības, vides izglītības un 

ekonomikas skolotājiem MA darba plāns 

MA vadītāja IP V. Kaņepe 

 19.09.2018.  JA Latvija seminārs "Skolēnu mācību uzņēmumu 

darbnīca 2018" 

Skolēni un skolotāji  Tukuma 2. Vidusskola 

10.00-14.50 

 V. Kaņepe 

Oktobris  

15.10.2018. 

 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) 

un Junior Achievement rīkota uzņēmējdarbības 

iedvesmas konference 

Skolēni un skolotāji Ķīpsalas izstāžu hallē, Rīgā 

no 9.00-17.00 

Klašu audzinātāji un 

mācību priekšmetu 

skolotāji 

Novembris 

 Informācijas aprite Sociālo zinību, veselības, vides 

izglītības un ekonomikas 

skolotāji 

elektroniski V. Kaņepe 

          



 

 

Decembris  

06.12.2018. Ziemassvētku tirdziņš RIMI Skolotāji, skolēni, vecāki Tukums, RIMI Sociālo zinību, 

ekonomikas 

skolotāji 

          

Janvāris  

 Gatavošanās 6. klašu sociālo zinību konkursam 

un 8. klašu sociālo zinību olimpiādei 

Sociālo zinību skolotāji Tukua 2. vidusskola V. Kaņepe 

 30.01.2018. Ekonomikas olimpiāde 10. – 12. klasēm   Tukuma, Engures un Jaunpils 

novadu 10.-12. klases skolēni 

   V. Kaņepe 

Februāris  

Pēc TIP plāna Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu 

ZPD lasīšana 

Veselības mācības un 

ekonomikas sekcijas 

komisijas locekļi 

Tukuma Izglītības pārvalde Komisiju vadītāji 

 Pēc TIP 

plāna 

 Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu 

ZPD konference 

 Tukuma, Engures un Jaunpils 

novadu vidusskolēni 

 Tukuma Raiņa ģimnāzija  

 

 Komisiju vadītāji 

 6. klašu sociālo zinību konkurss 6. klašu skolēni Tukuma 2. vidusskola V. Kaņepe 

Marts  

 Informācijas aprite  Sociālo zinību, veselības, vides 

izglītības un ekonomikas 

skolotāji 

elektroniski V. Kaņepe 

          

Aprīlis 

 Sociālo zinību olimpiāde 8. klasēm  

 

8. klašu skolēni Tukuma 2. vidusskolā Olimpiādes rīcības 

komisija un socialo 

zinību skolotāji 

          

Maijs 

 Informācijas aprite  Sociālo zinību, veselības, vides 

izglītības un ekonomikas 

skolotāji  

elektroniski V. Kaņepe 

          

     



 

 

Jūnijs 

 MA darba rezultātu analīze un apkopojoši 

analītiska materiāla sagatavošana iesniegšanai  

 

MA vadītāja TIP V. Kaņepe 

          

 

 

Tukuma novada    

sociālo zinību, veselības, vides izglītības un ekonomikas  

skolotāju metodiskās apvienības vadītāja   

Vēsma Kaņepe 

vesmakanepe@gmail.com 
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