
 

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

2016./2017. mācību gadam 
Uz 15.09.2016. 

 

Mērķi: Dot iespēju sociālo zinību vides izglītības un veselības mācības skolotājiem uzzināt par notiekošo valstī, kā arī pilnveidot pieredzi, organizējot kopīgus 

pasākumus un apmācības programmas. 

Galvenie uzdevumi: 

1. Informēt par aktualitātēm sociālo zinību, veselības mācības un vides izglītības priekšmetu mācīšanā un metodikā 

2. Sniegt atbalstu skolotājiem priekšmeta mācīšanas metodiskajos jautājumos. 

3. Pilnveidot pieredzes apmaiņas tematiskās tikšanās sociālo zinību, veselības mācības un vides izglītības jomā, apkopojot un popularizējot speciālistu 

pieredzi un radošo darbību. 

 

Norises 

datums  
Pasākums, aktivitāte Mērķauditorija Vieta, laiks Atbildīgais 

Augusts  

25.08.2016. Seminārs sociālo zinību, veselības mācības un 

vides izglītības skolotājiem MA darba plāna 

izstrāde 

Sociālo zinību, veselības 

mācības un vides izglītības 

skolotāji 

Tukuma 2. vidusskola 69.kabinets 

Plkst. 10.00 

V. Kaņepe 

        

Septembris  

Līdz 

15.09.20016. 

Sociālo zinību, veselības mācības un vides 

izglītības skolotājiem MA darba plāns 

MA vadītāja IP V. Kaņepe 

          

Oktobris  

04.10.2016. Pieredzes apmaiņas seminārs Jaunpils muzejā un 

Dzirciema internātpamatskolā 

Vides izglītības un sociālo 

zinību skolotāji 

Pieteikties elektroniski līdz 

27.09. vesmak@inbox.lv  

Izbraukšana no Talsu ielas 4. 

(Precizēta informācija par norisi un 

izbraukšanas laiku būs IP mājas 

lapā) 

V. Kaņepe 

D. Reķe 

 17.10.  Tukuma, Engures un Jaunpils novadu starpskolu 

konkurss”Mobīlā diena”. 

 

 5. klases, sociālo zinību 

skolotāji 

 Tukuma 2. vidusskola  V. Kaņepe 

Novembris 

mailto:vesmak@inbox.lv


3.11.2016. Tematiska pieredzes apmaiņas nodarbība 

“Prezentācijas socialo zinību stundās” 

Sociālo zinību skolotāji Tukuma Raiņa ģimnāzija V. Kaņepe 

L. Šulca 

          

Decembris  

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

skolotāji 

          

Janvāris  

 Gatavošanās vides izglītības konkursam Sociālo zinību un vides 

izglītības skolotāji 

Tukuma 2. vidusskola V. Kaņepe 

          

Februāris  

 Gatavošanās 8. klašu sociālo zinību olimpiādei Sociālo zinību skolotāji Tukuma 2. vidusskola V. Kaņepe 

   Vides izglītības konkurss  Sociālo zinību un vides 

izglītības skolotāji 

 Tukuma 2. vidusskola  V. Kaņepe 

Marts  

 Informācijas aprite Sociālo zinību, veselības 

mācības  un vides izglītības 

skolotāji 

elektroniski V. Kaņepe 

          

Aprīlis 

 Sociālo zinību olimpiāde 8. klasēm 8. klašu skolēni Tukuma 2. vidusskolā Olimpiādes rīcības 

komisija un socialo 

zinību skolotāji 

          

Maijs 

     

          

Jūnijs 

 MA darba rezultātu analīze un apkopojoši 

analītiska materiāla sagatavošana iesniegšanai TIP 

MA vadītāja IP MA vadītāja 

V.Kaņepe 



          

 

Vēsma Kaņepe  

Tukuma novada Sociālo zinību, veselības mācības un vides izglītības skolotāju MA vadītāja  

vesmak@inbox.lv  

27760137 

mailto:vesmak@inbox.lv

