
Pieteikšanās uz pasākumiem

http://riimc.lv/lv/pedagogiem/seminari

Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides plāns

2021. gada APRĪLIS

Sākuma 

datums
Norises datumi, laiki Mērķa grupa

mērķgrupas 

precizējums

profesionālās 

pilnveides 

pasākuma 

forma

Pasākums

Program

mstunda

s

Norises vieta Lektori Kontaktpersona

26.marts
26.03., 31.03., 06.04. 

plkst. 9.00-12.00

pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Daudzveidīgi digitālie rīki  

attālinātā mācību procesa 

īstenošanai pirmsskolā 

lingvistiski neviendabīgā vidē

12 e - vide (Zoom)

Inese Eglīte, Rīgas 14. 

pirmsskolas izglītības 

iestāde

Iveta Razumovska, 

t.67105534,  

iveta.razumovska@riga.lv

1
01.04.plkst.14.00- 17.00             

08.04.plkst.  14.00-17.00

sākumskolas 

skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Attālināts mācību process un 

skolēnu pašvadīta mācīšanās 

sākumskolā

8 e-vide  (ZOOM)
Kadrija Beirote, Rīgas 6. 

vidusskola

Daina Keidāne, t.67105550, 

daina.keidane@riga.lv

1

01.04., 08.04. plkst.9.00-

12.00, 16.04., 23.04. 

plkst. 13.00-16.00

pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Mērķtiecīgas mācību vides 

veidošana un mācību 

procesa organizēšana 

pirmsskolā (4.grupa)

16
e-vide (Zoom un 

Microsoft Teams)

Inese Eglīte, Rīgas 14. pii, 

Anitra Meiere, Rīgas pii 

"Ligzdiņa"

Dace Sondare, t.67105541, 

dace.sondare@riga.lv

6
06.04. un 08.04. plkst. 

09.00-12.00

izglītības iestāžu 

tehniskie darbinieki

tiešsaistes 

kursi

Speciālās zināšanas bērnu 

tiesību aizsardzības jomā 

izglītības iestāžu 

tehniskajiem darbiniekiem (4. 

grupa) KURSI IR PAR MAKSU

8 e - vide (Zoom) Alla Andrejeva, psihologs

Zane Namatēva, 

t.67105129, 

zane.namateva@riga.lv
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7
07.04.,12.04. plkst. 12.00-

15.00

pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Integrētā rotaļnodarbība 

pirmsskolā
8 MS Teams

Inguna Stikāne, Rīgas 

pirmsskolas izglītības 

iestāde “Mārdega”, 

konsultatīvā centra vadītāja 

Sarmīte Katkeviča, 

t.67105581, 

sarmite.katkevica@riga.lv

7
07.04.,14.04.  plkst. 12.00-

15.00

pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Attālinātā mācību procesa 

plānošana 
8 MS Teams

Jana Buboviča, IKSD 

Pirmsskolas nodaļas 

galvenā speciāliste

Sarmīte Katkeviča, 

t.67105581, 

sarmite.katkevica@riga.lv

7
07.04. un 14.04. plkst. 

15.00-16.30
visi skolotāji

vispārizglītojošo 

skolu skolotāji, kuri 

sāk darbu MS 

Teams

tiešsaistes 

seminārs

Microsoft Teams 

izmantošana skolas darbā 
4

e - vide (Microsoft 

Teams)

Vjačeslavs Gaidamaka, 

Rīgas 53. vidusskolas 

informātikas skolotājs

Sandra Cīrule, t.67105579, 

sandra.cirule@riga.lv

7
07.04., 21.04. plkst. 9.00-

12.00

pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Vērtēšanas principi 

pirmsskolā
8 e-vide (Zoom)

Elīna Damme, Ropažu 

novada vidusskola

Iveta Razumovska, 

t.67105534,  

iveta.razumovska@riga.lv

7
07.04., 14.04. un 21.04. 

plkst.14.00-16.15
visi skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Projekts "ES". 3. modulis 

"Paškoučings – darbs ar 

sevi"

9 e-vide (MS Teams)

Lāsma Poļikēviča, 

personības izaugsmes 

koučs

Zane Namatēva, 

t.67105129, 

zane.namateva@riga.lv

7
07.04. plkst.14.15.- 17.00  

12.04. plkst. 14.00- 17.00
visi skolotāji

pedagogi, kuri strādā 

vidusskolā

tiešsaistes 

kursi

Skolēnu pašvadīta mācīšanās 

attālinātā mācību procesā 

vidusskolā

8 e-vide (MS Teams) Ieva Margēviča, LU
Daina Keidāne, t.67105550, 

daina.keidane@riga.lv
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7
07.04. plkst. 14.00- 17.00 

14.04. plkst. 14.00- 17.00
visi skolotāji

pedagogi, kuri strādā 

pamatskolā

tiešsaistes 

kursi

Skolēnu pašvadīta mācīšanās 

attālinātā mācību procesā 

pamatskolā

8 e-vide (ZOOM)
Laura Katkēviča, Liepājas 

Raiņa 6.vidusskola

Daina Keidāne, t.67105550, 

daina.keidane@riga.lv

8
08.04., 15.04., 22.04. un 

29.04. plkst. 15.00 - 18.00
matemātikas joma vidusskolas skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Matemātikas II metodika un 

mācību satura apguve 

kompetencēs balstītā pieejā 

vidusskolā

16 e-vide

Aleksandrs Vorobjovs, RTU 

Inženierzinātņu vidusskolas 

direktors un matemātikas 

skolotājs

Sandra Graudiņa, 

t.67105540, 

sandra.graudina@riga.lv

8
08.04. plkst. 14.00-18.00; 

22.04. plkst. 15.00-17.00
visi skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Metakognīcija un pašvadītas 

mācīšanās elementi mācību 

stundā

10 e-vide (MS Teams)
Anda Priedīte, Mežciema 

pamatskola

Daina Keidāne, t.67105550, 

daina.keidane@riga.lv

8
08.04., 15.04. no plkst. 

15.00 - 17.15

valodu  joma un 

kultūras izpratne un 

pašizpausmes 

mākslā joma 

latviešu valodas un 

literatūras skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Dažādu līmeņa uzdevumu 

sastādīšana latviešu valodas 

un literatūras stundām 

skolēnu komplekso prasmju 

attīstīšanai

8 e-vide

Laura Katkēviča, Liepājas 

Raiņa 6.vidusskolas 

latviešu valodas un 

literatūras skolotāja, 

metodiķe

Aija Krečko, t..67105545; 

aija.krecko@riga.lv

9
09.04. plkst. 15.00- 17.15, 

12.04. plkst. 15.00- 16.30
visi skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Vietu vārdi, pazīmes un 

apraksti – 

starpdisciplinaritāte 

ģeogrāfijā, latviešu valodā un 

literatūrā

5 e-vide (MS Teams)

Andris Ģērmanis, Inese 

Anstranga, Rīgas Valsts 2. 

ģimnāzija, Ilze Štrausa, LU, 

Latviešu valodas institūts

Daina Keidāne, t.67105550, 

daina.keidane@riga.lv
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12

12.04. plkst. 10.00-12.00., 

21.04. plkst. 10.00-13.30, 

maija datumi tiks precizēti 

izglītības iestāžu 

vadība

pirmskolas izglītības 

iestādes vadītāji

tiešsaistes 

seminārs

Mūsdienīgs un efektīvs

izglītības iestādes vadītājs.

2. modulis.(Pieteikties tikai

pirmsskolu vadītājiem)

10 e-vide

Jolanta Jērāne,Mg maģ, 

Jana Strogonova

SIA “Growing” valdes 

locekle. Biznesa 

konsultante un trenere, 

Dace Dovidēna u. C.

Inga Liepniece, t.67105544, 

inga.liepniece@riga.lv

13

13.04., 15.04., 20.04., 

22.04. no plkst. 15.00 - 

17.15

valodu  joma un 

kultūras izpratne un 

pašizpausmes 

mākslā joma 

latviešu valodas un 

literatūras; kultūras 

pamatu skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Infografikas un laika līnijas 

veidošana mācību satura 

apguves organizēšanai un 

vizualizācijai 

12 e-vide (MS Teams)
Tālivaldis Mežis, Rīgas 25. 

vidusskola 

Aija Krečko, t..67105545; 

aija.krecko@riga.lv

13 13.04. plkst. 15.00-18.00 valodu joma
latviešu valodas un 

svešvalodu skolotāji

metodiskā 

pēcpusdiena 

tiešsaistē 

Mācāmies kopā :  sadarbība 

un kopīga mācību procesa 

plānošana (Pedagogu 

sadarbība kā atbalsts 

skolēniem)

4 e-vide (Zoom)

Andžela Sokolova, 

Mārupes Valsts ģimnāzijas

direktora vietniece izglītības 

jomā,Ziemeļvalstu 

ģimnāzijas  skolotājas :  

Ieva Zīverte, Tatjana 

Janena,Ilze Kopmane, 

Daiga Brasliņa

Sarmīte Katkeviča, 

t.67105581, 

sarmite.katkevica@riga.lv

14
14.04. plkst. 13.00 – 

15.00

izglītības iestāžu 

vadība

skolu direktori, 

vietnieki

tiešsaistes 

seminārs

Projekts "Durvis" - Rīgas 84. 

viduskola "Ieskats 

attālinātajā mācību procesā 

sākumskolā

Mācību procesa organizēšana 

e-mācību platformā Moodle"

3 e-vide (MS Teams)
Rīgas 84. vidusskolas 

vadības komanda

Sandra Cīrule, t.67105579, 

sandra.cirule@riga.lv 

14
14.04. , 20.04., 21.04. 

plkst. 15.00- 17.30 
dabaszinātņu joma bioloģijas skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Aktuāli uzdevumi 7. klases 

bioloģijas zināšanu un 

prasmju vērtēšanai

10 e-vide (MS Teams)
Mihails Basmanovs, Skola 

2030 eksperts

Daina Keidāne, t.67105550, 

daina.keidane@riga.lv
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16

16.04. plkst. 10.00-12.00, 

23.04. plkst. 10.00-13.30, 

maija datumi tiks precizēti 

izglītības iestāžu 

vadība

 vispārizglītojošo 

skolu direkori

tiešsaistes 

seminārs

Mūsdienīgs un efektīvs

izglītības iestādes vadītājs.

2. modulis. (Pieteikties tikai

skolu direktoriem)

10 e-vide

Jolanta Jērāne,Mg maģ, 

Jana Strogonova

SIA “Growing” valdes 

locekle, biznesa 

konsultante un trenere, 

Dace Dovidēna Narvesen I 

Caffeine, valdes 

priekšsēdētāja  u. C.

Inga Liepniece, t.67105544, 

inga.liepniece@riga.lv

16
16.04. un 23. 04. plkst. 

10.00 - 12.30
audzināšanas joma

pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Sociālās vides un 

emocionālās inteliģences 

loma bērna audzināšanā

6 e-vide (Zoom)

Daira Liepiņa,  Rīgas 180. 

pirmsskolas izglītības 

iestāde, vad.vietn.

Sandra Cīrule, t.67105579, 

sandra.cirule@riga.lv

20 20.04. plkst. 14.00-17.00

kultūrizpratnes un 

pašizpausmes 

mākslā joma

5.-9.klašu vizuālās 

mākslas skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Attālinātā mācību darba 

iespējas vizuālajā mākslā 5.-

9.klasēs

4 e-vide (Zoom)
Ieva Drēviņa, Āgenskalna 

Valsts ģimnāzijas skolotāja

Dace Sondare, t.67105541, 

dace.sondare@riga.lv

20
20.04., 27.04. plkst. 14.00-

16.30
visi skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Speciālās zināšanas 

pedagogiem bērnu tiesību 

aizsardzības jomā

6 e-vide (Zoom)
Ligita Landzmane, 

psihologs

Inga Liepniece, t.67105544, 

inga.liepniece@riga.lv
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21
21.04. un 28.04. plkst. 

15.00-16.30
visi skolotāji

vispārizglītojošo 

skolu skolotāji, kuri 

sāk darbu MS 

Teams

tiešsaistes 

seminārs

Microsoft Teams 

izmantošana skolas darbā 
4

e - vide (Microsoft 

Teams)

Vjačeslavs Gaidamaka, 

Rīgas 53. vidusskolas 

informātikas skolotājs

Inga Liepniece, t.67105544, 

inga.liepniece@riga.lv

22 22.04. plkst.15.00-18.00 valodu joma visas valodas
tiešsaistes 

seminārs

Vērtēšanas plānošana 

skolēna mācīšanās atbalstam 

valodu stundās

4 e-vide (Zoom)

Agita Ozoliņa, Jelgavas 

pilsētas svešvalodu jomas 

koordinatore

Sarmīte Katkeviča, 

t.67105581, 

sarmite.katkevica@riga.lv

22
22.04., 28.04. plkst 14.00- 

17.00

pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Dabaszinību pētnieciskās 

iespējas pirmsskolas vecuma 

bērniem

8 e- vide (ZOOM)

A.Poppels, D.Štrausa, 

sertificēti dabas pētnieki, 

Rīgas Nacionālais 

Zooloģiskais dārzs

Daina Keidāne, t.67105550, 

daina.keidane@riga.lv

22 22.04. plkst.14.00-16.30 visi skolotāji
vispārizglītojošo 

skolu pedagogi

tiešsaistes 

kursi

Projekts "Palīdzēsim bērniem 

iekļauties" 3. Modulis 

"Skolēnu individuālā plāna 

izveide un īstenošana"

3 e-vide (Ms Teams) Ilga Prudņikova, Dr. paed.  

Zane Namatēva, 

t.67105129, 

zane.namateva@riga.lv

22
22.04., 26.04., 28.04. 

plkst. 13.00-15.15

pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Lasītprasmes attīstīšanas 

aktualitātes pirmsskolā
12 e-vide (Ms Teams)

Gunta Siliņa-Jasjukeviča, 

LU Pedagoģijas, 

psiholoģijas un mākslas 

fakultātes

Pedagoģijas zinātniskais 

institūts

Aija Krečko, t.67105545; 

aija.krecko@riga.lv
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27
27.04. un 28.04. plkst. 

10.00-13.00 

pirmsskolu izglītības 

iestāžu vadītāji

pirmsskolu izglītības 

iestāžu vadītāji

tiešsaistes 

kursi

Finanšu pratība pirmsskolu 

vadītājiem
8

e - vide (Microsoft 

Teams)

Baiba Cekule, RD IKSD, 

Finanšu pārvaldes Budžeta 

izpildes nodaļas vadītāja 

vietniece un  Inita Purviņa, 

RD IKSD Finanšu 

Sandra Cīrule, t.67105579, 

sandra.cirule@riga.lv 

29 29.04. plkst.15.00-18.00

kultūrizpratnes un 

pašizpausmes 

mākslā joma

1.-4.klašu vizuālās 

mākslas skolotāji

tiešsaistes 

seminārs - 

pieredzes 

stāsts

Attālināta mācību darba 

iespējas vizuālajā mākslā 1.-

4.klasēs.

4
e - vide (Microsoft 

Teams)

Sņežana Tišlere, Tukuma 

2.vidusskolas skolotāja, 

Inese Klestrova, Tukuma 

Mākslas muzejs

Dace Sondare, t.67105541, 

dace.sondare@riga.lv

29 29.04. plkst.15.00-18.00

veselības un 

fiziskās aktivitātes 

joma

sporta skolotāji

tiešsaistes 

seminārs - 

pieredzes 

stāsts

Labās prakses piemēri sporta 

stundās attālinātajā mācību 

periodā

4
e - vide (Microsoft 

Teams)

Ivonna Vēvere, Dace 

Ametere, Antonija Berkina, 

Vilnis Sniedze, Rīgas 

Ziepniekkalna vidusskola

Iveta Razumovska, 

t.67105534,  

iveta.razumovska@riga.lv
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TEMATIKA Vietu skaits Dalības maksa

Mācību procesa organizācija attālinātā mācību darbā.Programmas mērķis ir sagatavot pirmsskolas pedagogus pārmaiņām izglītības 

procesā, pilnveidojot prasmes veidot daudzveidīgus uzdevumus un uzdevumu kopas ikdienas mācību procesa īstenošanā. Tehniskie 

risinājumi uzdevumu veidošanai attālinātā mācību procesa nodrošināšanai izmantojot ClassFlow, Zoom, Wordwall, akcentējot dažādu 

uzdevumu izmantošanu valodas jomā lingvistiski neviendabīgā vidē.

35 22,80 EUR

Pašvadīta mācīšanās ir viena no sešām caurviju prasmju grupām, kas iekļautas pilnveidotajā mācību saturā kā nozīmīgs izglītības mērķis. 

Attīstot un pilnveidojot šo prasmi, skolēns ilgtermiņā kļūst motivētāks mācīties, apgūt jaunas zināšanas , prasmes un iemaņas. Attālinātais 

mācību laiks ir liels izaicinājums gan vecākiem, gan pedagogiem, tādēļ jo īpaši svarīgi ir veidot savstarpēji atvērtu, uz sadarbību vērstu 

komunikāciju. Kursā tiks  izskatīti biežāk sastopamie izaicinājumi pedagoga ikdienas darbā : kas veicina skolēna pašavadītu mācīšanos, kas 

kavē, kā to ietekmēt; kā iegūt vērtīgu atgriezenisko saiti par mācīšanos; kā motivēt sasniegt vairāk; vai un kāda ir nepieciešamā vecāku 

līdzdalība mācīšanās procesā sākumskolā;  kā palīdzēt bērnam identificēt iespējamos šķēršļus; kā palīdzēt bērnam pārvarēt grūtības;  

vecāku un pedagogu loma šajā ceļā . 

30 15,20 EUR

Piedāvātā tematika: Temata plānošana, izmantojot “runājošās sienas” pirmsskolā dažādās vidēs.

“Runājošo sienu” izmantošana, ņemot vērā konkrētā bērnu vecuma vajadzības, darbības veidus. 

Jēgpilnu uzdevumu plānošana un īstenošana atbilstoši sasniedzamajam rezultātam jomās.

Vērtēšana. Atgriezeniskā saite.

30 30,40 EUR

Programma papildinās  izglītības iestāžu tehnisko darbinieku zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Nodarbībās aktualizēs zināšanas 

par bērnu tiesībām un pienākumiem  izglītības iestādē, papildinās zināšanas par efektīvas saskarsmes veidiem un īpatnībām ar dažādu 

mērķgrupu bērniem atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām. Kursu dalībnieki uzzinās, kur un kādos gadījumos ziņot par vardarbības 

gadījumiem un citiem bērnu tiesību pārkāpumiem  izglītības iestādē.

20 26,40 EUR
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Pedagogi pilnveidos izpratni par integrētās rotaļnodarbības nozīmi bērnu mācīšanās ieradumu veidošanā. Tā kā pirmsskolā mācības plāno 

integrēti, pieaugušo uzdevums un atbildība ir jēgpilni sasaistīt mācību jomas, caurviju prasmes un veidot vērtībās balstītus ieradumus 

atbilstoši katra bērna vecumposmu iezīmēm un attīstības līmenim, darbā izmantojot atbilstošas mācīšanas metodes.

30 15,20 EUR

Programma paredzēta pirmsskolas pedagogiem pilnveidot izpratni par jēgpilna attālinātā mācību procesa plānošanu Bērns dzīvo “tagadnē”

un gūst pieredzi par apkārtējo pasauli šodien, nedomājot par gatavošanos nākamajam izglītības posmam vai tālai nākotnei vai

izsludinātajam ārkārtējam laikam.

30 15,20 EUR

Tematika:

• Microsoft Teams vides raksturojums;

• Mācību darba organizēšanas iespējas Microsoft Teams vidē;

• Darba grupu veidošana efektīvai komunikācijai;

• Uzdevumu uzdošana skolēniem;

• Tiešsaistes nodarbību vadīšana.

Lai piedalītos vebinārā, dalībniekiem nepieciešams dators ar iebūvētu skaļruni vai skandām vai austiņas, vēlams mikrofons, interneta 

pieslēgums. Mācību laikā  varēs uzdot jautājumus un saņemt atbildes. Reģistrējoties lūgums norādīt savu epastu (@edu.riga.lv).

30 7,60 EUR

Programma veidota pirmsskolas pedagogiem kā atbalsts  kompetenču pieejas ieviešanā mācību procesā. Kursu programmas saturā 

uzmanība veltīta vērtēšanas pamatprincipiem un veidiem pirmsskolas mācību saturā, akcentējot, ka vērtēšana ir neatņemama mācību 

procesa daļa, kura ietver gan mācību jomu, gan caurviju sasniedzamo rezultātu vērtēšanu.  

Kursu noslēgumā pirmsskolas skolotājam būs izpratne kāpēc vērtēju un ko ar šiem datiem darīšu?.

30 15,20 EUR

Projekta modulis sadalītas 3 daļās, lai saprastu, kas ir paškoučings un kā to pielietot ikdienā. 1) "Kur es esmu šobrīd?". Esošās situācijas 

novērtēšana, balansa aplis, prioritātes, svarīgi/steidzami darbi. 2) "Kur es vēlos būt?". Vīzija, mērķi. Šķēršļi, pārliecības, uzskati, domāšanas 

veids, atbalsts un mani resursi. 3) "Ko darīt, lai tur nokļūtu?". Ieradumi, ikdienas rutīna, motivācija, ceļš uz mērķiem.

30 17,10 EUR

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma sekmēs un pilnveidos vidusskolas skolotāju zināšanas par   pašvadīto 

mācīšanos. Kursu dalībnieki tiks iepazīstināti  ar pašvadītas mācīšanās prasmju veicinošiem rīkiem un uzdevumiem un   attālinātās 

mācīšanās  sistēmas piemēriem skolās. Programmas ietvaros skolotāji izveidos uzdevumu savā mācību priekšmetā attālinātam mācību 

darbam, kurā skolēnam būs jāattīsta pašvadītas mācīšanās prasmes.

30 15,20 EUR
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Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma sekmēs un pilnveidos pamatskolas  skolotāju zināšanas par   pašvadīto 

mācīšanos. Kursu dalībnieki tiks iepazīstināti  ar pašvadītas mācīšanās prasmju veicinošiem rīkiem un uzdevumiem un   attālinātās 

mācīšanās  sistēmas piemēriem skolās. Programmas ietvaros skolotāji izveidos uzdevumu savā mācību priekšmetā attālinātam mācību 

darbam, kurā skolēnam būs jāattīsta pašvadītas mācīšanās prasmes.

30 15,20 EUR

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā tiks aktualizētas mūsdienīgas darba metodes, padziļinātas prasmes un 

zināšanas par kompetencēs balstītu matemātikas mācību procesu vidusskolā. Tiks piedāvāta iespēja iedziļināties Matemātikas II 

programmas tēmu izpratnē, paplašināt iespējamo metožu un paņēmienu izmantošanas iespējas un pašiem skolotājiem grupā izveidot 

metodisko materiālu kopu vai kādu krājumu katrai aplūkotajai tēmai. Pedagogiem tiks nodrošināta iespēja pilnveidot prasmi radoši izmantot 

iegūtās zināšanas un prasmes pedagoģiskajā procesā, plānojot matemātikas nodarbības, skolēnu individuālo darbu un sekmējot skolēnu 

izziņas un domāšanas attīstību saskaņā ar kompetencēs balstītu mācību procesu, pilnveidot prasmi plānot un īstenot skolēna mācīšanos 

rosinošu vidi kompetencēs balstītā matemātikas mācībā vidusskolā, izvērtēt mācību metožu, metodisko paņēmienu un darba organizācijas 

formu kvalitāti skolēna individuālo sasniegumu kontekstā.

30 30,40 EUR

Nodarbību laikā skolotāji pilnveidos izpratni par  metakognīciju un pašvadītu mācīšanos. Skolotāji analizēs labās prakses piemērus un 

papildinās savu mācību stundu plānus ar metakognīcijas un pašvadītas mācīšanās elementiem.
30 19,00 EUR

Programmas mērķis ir sagatavot  pedagogus dažādu domāšanas (izziņas) līmeņu uzdevumu sastādīšanai un jēgpilnai izmantošanai mācību 

stundās. Programmas ietvaros pedagogi attīstīs prasmi adaptēt uzdevumus lietpratības pieejai, izmantot 4C modeli un konceptuālās 

domāšanas pieeju un pilnveidos prasmi veikt savstarpējo refleksiju un pašrefleksiju kopīga mācību koncepta veidošanai. Paredzēts 

patstāvīgais darbs.

35 15,20 EUR

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu zināšanas par vietu vārdiem, pazīmēm un aprakstiem, par iespējām pedagogiem sadarboties, 

veidojot interesantas un jēgpilnas mācību stundas par tematiem, kuri pārklājas ģeogrāfijā, latviešu valodā un literatūrā.
30 9,50 EUR
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2. modulis. 

1. Cilvēkresursu vadība. 

2. Komandas veidošanas process un vadība, tās saliedēšana. Attiecību veidošana un uzturēšana.

3.  Efektīva informācijas apmaiņa kolektīvā– sapulču vadība, lēmumu pieņemšanas principi.

25

Programma veidota, lai pedagogi varētu īstenot latviešu valodas un kultūras pamatu paraugrogrammu prasības un apgūtu mācību darba 

vajadzībām nepieciešamās IT prasmes. Nodarbībās paredzēts apgūt infografikas un laika līniju veidošanas prasmes, patstāvīgajā darbā 

izveidot infografiku un laika līniju darbam stundā. 

35 22,80 EUR

Metodiskā pēcpusdiiena veidota sadarbībā ar  Ziemeļvalstu ģimnāzijas  skolotājiem. Nodarbību laikā  pilnveidosim zināšanas  par pedagogu 

sadarbību un kopīgu mācību procesa plānošanu,  ģimnāzijas pedagogi dalīsies pieredzē par  mācību priekšmetu pedagogu sadarbību un 

kopīgu mācību procesa plānošanu pamatskolā un vidusskolā.

60 7,60 EUR

Seminārā dalībnieki iepazīsies ar: Attālinātais mācību process ir jauna pieredze ne tikai pamatskolas un vidusskolas skolēniem, bet nu jau 

arī 1.-4.klašu bērniem. Tiešsaistes stunda vai video stunda? Ar kādiem izaicinājumiem nākas sastapties sākumskolas skolotājiem? Kādi ir 

iemesli atvērt tālmācības programmu un uzsākt attālināto mācīšanu “ierindas” mikrorajona vidusskolā 10 gadus pirms pandēmijas – jau 

2010./11. mācību gadā? Nākotnes paredzēšana vai plašāks skatījums uz izglītības sniegšanas iespējām? Par to, kā iepriekšējā pieredze un 

resursi noder tagad – pedagogu iepriekš gūtās prasmes un skolai pašai sava e-mācību vide.

40 5,70 EUR

Profesionālās pilnveides programma sekmēs pedagogu izpratni par jēgpilnu mācību uzdevumu veidošanu un  vērtēšanu bioloģijā, pilnveidos 

pedagogu prasmes un izpratni par kompleksa mācību uzdevuma lomu un to vērtēšanu skolēnu sasniegumu uzlabošanā.
30 19,00 EUR
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2. modulis. 

1. Cilvēkresursu vadība. 

2. Komandas veidošanas process un vadība, tās saliedēšana. Attiecību veidošana un uzturēšana.

3.  Efektīva informācijas apmaiņa kolektīvā– sapulču vadība, lēmumu pieņemšanas principi.

25

Programmas apguves laikā pedagogi pilnveidos profesionālo kompetenci, apgūstot pozitīvās audzināšanas metodes, kas sekmē izglītojamā 

veiksmīgu skolas gaitu uzsākšanai nepieciešamo iemaņu izkopšanu, apgūst metodes, kas attīsta bērna sociāli emocionālās prasmes, kuras 

ietver sevis, savu emociju, domu un uzvedības apzināšanu, spēju saprast citus un veidot pozitīvas attiecības, uzlabo prasmi sadarboties ar 

ģimeni  vienotu  audzināšanas mērķu sasniegšanā.

30 11,40 EUR

Tematika:

Zoom platformas izmantošanas iespējas attālinātā mācību darba organizēšanā vizuālās mākslas stundās.

Video mācību materiālu sagatavošana un izmantošana mācību vielas labākai apguvei.

Dažādu aplikāciju  pielietojums vizuālās mākslas stundās.

Stundu organizēšana un atgriezeniskās saites iegūšanas iespējas attālinātā mācību laikā.

Materiāli attālinātam mācību darbam.

30 7,60 EUR

1. nodarbībā:

-Bērnu tiesību galvenie principi.

- Vardarbības galvenie motīvi un pieaugušo cilvēku kompetences instrumenti.

2. nodarbībā: 

-Vardarbības veidi,.

- Efektīvas saskarsmes stratēģijas.

- Palīdzība sev situācijās, kad bijis iesaistītas vardarbības risināšanā.

25 11,40 EUR
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Tematika:

• Microsoft Teams vides raksturojums;

• Mācību darba organizēšanas iespējas Microsoft Teams vidē;

• Darba grupu veidošana efektīvai komunikācijai;

• Uzdevumu uzdošana skolēniem;

• Tiešsaistes nodarbību vadīšana.

Lai piedalītos vebinārā, dalībniekiem nepieciešams dators ar iebūvētu skaļruni vai skandām vai austiņas, vēlams mikrofons, interneta 

pieslēgums. Mācību laikā  varēs uzdot jautājumus un saņemt atbildes. Reģistrējoties lūgums norādīt savu epastu (@edu.riga.lv).

30 7,60 EUR

Kas mainījies vērtēšanas procesā? Kā, plānojot mācību stundu, plānot vērtēšanas procesu, paredzēt formatīvo vērtēšanu, kuras laikā 

apzināti plānot domāšanu par mācīšanos aktivitātes (refleksiju). Domājot par vērtēšanu, ļoti svarīgi domāt par jēgpilnu diferenciāciju, lai 

ikviens skolēns sasniegtu iespējami augstākus rezultātu ar piemērotākajām metodēm. Nodarbības laikā praktiski plānosim stundas, 

plānosim vērtēšanas procesu, paredzot atbilstošus paņēmienus.

50 7,60 EUR

Programmas saturs ir veidots, lai nodrošinātu  pirmsskolas pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi bērnu pētniecības iemaņu 

veidošanai par dabu, organizējot uz novērošanu un spēļu izmantošanu balstītu mācību procesu. Nodarbību laikā tiks iegūtas idejas un 

ieteikumi spēlēm un novērojumiem āra vidē  un telpās.

30 15,20 EUR

Pedagogi padziļinās izpratni par psiholoģisko pedagoģiskās izvērtēšanas nepieciešamību, palīdzības iespējām izglītojamajiem ar speciālām 

vajadzībām, iegūs teorētiskās zināšanas. Tiks dots ieskats, kā sagatavot īstenošanai individuālo izglītības programmas apguves plānu 

izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām (atbilstoši MK 2019. gada 19. novembra noteikumiem Nr. 556 “Prasības vispārējās izglītības 

iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām”), attīstot sadarbības prasmes starp 

skolotājiem, atbalsta komandas speciālistiem, izglītojamo vecākiem.

30 5,70 EUR

Programmā tiks analizētas lasītprasmes attīstīšanas aktualitātes pirmsskolā.  Praktiskajos darbos apspriesta labā prakse, tekstu satura un 

izvēlētās  metodikas saistība ar bērna motivāciju, mācīšanos, emocionālo, intelektuālo, radošo un sociālo attīstību, kā arī daudzveidīgiem 

kultūras (dzīves) kontekstiem. Skolotāji dalīsies pieredzē, gūs un paši radīs jaunas idejas, kā organizēt bērnam personīgi nozīmīgu un 

kultūrorientētu  lasītprasmes apguvi, kā vērtēt bērnu sniegumu un organizēt pašvērtējumu. Reflektēs par savām izaugsmes iespējām īstenot 

mūsdienu prasībām atbilstošu lasītprasmes apguves procesu pirmsskolā. Paredzēts patstāvīgais darbs.

15 15.20 EUR
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Programmas ietvaros būs iespēja iepazīties ar galvenajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē IKSD padotībā esošas pirmsskolas izglītības 

iestādes finansiāli saimniecisko darbību. Tiks izskatīti raksturīgāko saimniecisko darījumu veidi un to uzskaites  kārtība saskaņā ar RD IKSD 

Budžeta izpildes nodaļā iesniedzamo dokumentu apriti,  kā arī dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar labās prakses piemēriem.

40 15,20 EUR

Programmā lektori dalīsies pieredzē par  ceļu uz kompetenču pieeju- kā īsteno attālināto mācību procesu, kā attīstīta pašvadības prasmes 

skolēniem, kā veido sadarbību.  Semināra 2.daļā Tukuma Mākslas muzeja pieredze, organizējot tiešsaistes  konkursu "SMART - Smaidi, 

Mācies, Atmini, Radi, Tiekamies!" 2.-4.klašu skolēniem un Tukuma muzeja piedāvājums un iespējas sākumskolas klašu skolēniem tiešsaistē 

un klātienē.

30 7,60 EUR

Programma veidota sporta pedagogiem kā metodiskais atbalsts attālinātā mācību procesa īstenošanā. Programmas saturā sporta skolotāju 

personīgā pieredze, vadot sporta nodarbības visa vecuma grupu skolēniem gan tiešsaistes stundās Microsoft Teams saziņas platformā, gan 

organizējot mācību darbu sportā attālināti. Starpdisciplinaritātes īstenošanas piemēri praksē mācību priekšmetā Sports un veselība 

(integrācijas iespējas ar citām mācību jomām). Radoši pašvadītas mācīšanās procesa piemēri sportā: sasniedzamais rezultāts, mācību 

procesa sasaiste ar reālās dzīves situācijām,  atgriezeniskā saite, sava darba izvērtējums. 

35 7,60 EUR
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