
Pieteikšanās uz pasākumiem

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

Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides plāns

2021. gada MAIJS

Sākum

a 

datums

Norises datumi, laiki Mērķa grupa
mērķgrupas 

precizējums

profesionāl

ās 

pilnveides 

pasākuma 

forma

Pasākums

Program

mstunda

s

Norises vieta Lektori Kontaktpersona

5
05.05., 10.05. plkst. 

15.00-17.15 
audzināšanas  joma visi pedagogi

tiešsaistes 

kursi

Vērtību un tikumu izpratnes 

pilnveidošanas iespējas 

skolēnu tikumiskajā  

audzināšanā

6
e-vide (platforma 

Zoom)

Ērika Lanka, Mag, paed, 

Mg.phil, LU lektore

Sandra Cīrule, t. 67105579, 

sandra.cirule@riga.lv

6
06.05.,13.05.,20.05. 

plkst. 14.00-17.00

izglītības iestāžu 

vadība
skolu direktori

tiešsaistes 

kursi
Supervīzija vadītāja darbā 8 e-vide

Gundega Muceniece, Rīgas 

Valsts vācu ģimnāzijas 

direktore,

Mg.administr.

Inga Liepniece, t.67105544, 

inga.liepniece@riga.lv

7
7.05. no plkst. 14.00 -

17.00
valodu joma

latviešu kā otrās 

valodas un 

literatūras skolotāji

seminārs

Projektā “Kompetenču pieeja 

mācību saturā”  Latviešu 

valodas aģentūras  izstrādāto 

mācību un metodisko 

materiālu informatīvais un 

ieviešanas seminārs 

„Jaunākie latviešu valodas 

un literatūras mācību un 

metodiskie līdzekļi 

pamatskolas 4.-

9.klasēm”(ESF projekts 

Nr.8.3.1.1/16/I/002

„Kompetenču pieeja mācību 

saturā”).

4
„Zoom” tiešsaistes 

platforma

Dace Konopecka, Kaiva 

Meļņika, LVA lektores

Aija Krečko, t. 67105545; 

aija.krecko@riga.lv
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10
10.05. plkst 15.00- 

16.30
dabaszinātņu joma ģeogrāfijas skolotāji seminārs

Interaktīvu nodarbību 

veidošana un vadīšana ar 

Nearpod
2 e-vide (Ms Teams)

Ina Jukēvica, Rīgas Centra 

humanitārā vidusskola

Daina Keidāne, t.67105550, 

daina.keidane@riga.lv

11
11.05.,18.05.plkst. 

13.00- 16.00
visi skolotāji

skolotāji, kuri strādā 

vidusskolā

tiešsaistes 

kursi

Skolēnu pašvadīta mācīšanās 

attālinātā mācību procesā 

vidusskolā

8
e-vide (platforma 

Zoom)

Ieva Margēviča- Grīnberga, 

LU

Daina Keidāne, t.67105550, 

daina.keidane@riga.lv

11
11.05. no plkst. 14.00-

17.00
valodu joma

latviešu  valodas un 

literatūras skolotāji
seminārs

Projektā “Kompetenču pieeja 

mācību saturā” izstrādāto 

Latviešu valodas aģentūras  

mācību un metodisko 

materiālu informatīvais un 

ieviešanas seminārs 

„Jaunākie  latviešu valodas 

un literatūras mācību un 

metodiskie līdzekļi 

pamatskolas 4.-

9.klasēm”(ESF projekts 

Nr.8.3.1.1/16/I/002

„Kompetenču pieeja mācību 

saturā”).

4
„Zoom” tiešsaistes 

platforma

Ilona Bohāne, Iveta 

Lukaševiča, LVA lektores

Aija Krečko, t.: 67105545; 

aija.krecko@riga.lv
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s
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18
18.05., 25.05. 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

12
12.05. plkst.10.00-

13.00

pirmsskolas izglītības 

iestāžu skolotāji, 

izglīttības iestāžu 

vadība

pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

skolotāji, vadītāji, 

metodiķi

tiešsaistes 

seminārs

Sadarbības iespējas 

pirmsskolas darbā, 

izmantojot Microsoft Teams 

4
e - vide (Microsoft 

Teams)

Ingrīda Priedīte, Rīgas 

Teikas vidusskolas 

direktores vietniece 

izglītības jomā mācību 

darbā

Dace Sondare, t.67105541, 

dace.sondare@riga.lv

12
12.05. plkst.14.00-

17.00
visi skolotāji 3. - 9. klašu skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Izmantojamie digitālie rīki 

attālināto mācību procesā
4 e - vide (Zoom)

Gundega Ozola, Mārupes 

Valsts ģimnāzijas skolotāja

Dace Sondare, t.67105541, 

dace.sondare@riga.lv

12
12.05. plkst.14.00-

16.30
visi skolotāji

vispārizglītojošo 

skolu pedagogi

tiešsaistes 

kursi

Projekts "Palīdzēsim bērniem 

iekļauties" 4. Modulis "Citādā 

pieņemšana. Darbs ar 

iebraucēju bērniem. "

3 e-vide (Ms Teams)

Inese Pitkeviča, Rīgas 

Kultūru vidusskolas 

direktores vietniece 

ārpusstundu darbā un 

kulturoloģijas mācību 

priekšmeta skolotāja

Zane Namatēva, 

t.67105129, 

zane.namateva@riga.lv

13
13.05. no plkst. 15.00-

18.00

veselības un fiziskās 

aktivitātes joma
sporta skolotāji

tiešsaistes 

seminārs - 

pieredzes 

stāsts

Efektīva sporta stunda 

realizējot attālināto mācību 

procesu

4 e-vide (Ms Teams)

Jevgenija Kalašnika, Ilona 

Cigankova, Darja Saveļjeva 

– Rīgas Zolitūdes ģimnāzija

Iveta Razumovska, 

t.67105534,  

iveta.razumovska@riga.lv
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s
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13
13.05., 14.05. plkst. 

09.00-12.00

izglītības iestāžu 

tehniskie darbinieki

tiešsaistes 

kursi

Speciālās zināšanas bērnu 

tiesību aizsardzības jomā 

izglītības iestāžu 

tehniskajiem darbiniekiem (5. 

grupa) KURSI IR PAR MAKSU

8 e - vide (MS Teams) Sanita Paula, psihologs

Zane Namatēva, 

t.67105129, 

zane.namateva@riga.lv

13

13.05., 18.05., 20.05., 

27.05. plkst.14.00-

15.30

visi skolotāji
tiešsaistes 

kursi

Projekts "ES". 4. modulis 

"Emocionālā izdegšana 

skolotājiem. Stresa 

menedžments."

8 e-vide (MS Teams)

Kristīne Vilcāne, finanšu 

jomas eksperte, izaugsmes 

koučs, grāmatu un 

izaugsmes metožu autore 

un Anna Plisko, psiholoģe

Zane Namatēva, 

t.67105129, 

zane.namateva@riga.lv

13
13.05., 20.05.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

17
17.05., 24.05. 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

17
17.05., 21.05. 

plkst.14.00-17.00
matemātikas joma

7.-9.klašu 

matemātikas 

skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Skolēnu snieguma vērtēšana 

matemātikā 7.-9.klasēs
8 e-vide (ZOOM)

Laine Blūma, Mag. math., 

LU Starpnozaru izglītības 

inovāciju centrs

Sandra Graudiņa, 

t.67105540, 

sandra.graudina@riga.lv
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17
17.05. plkst.15.00-

17.15
tehnoloģiju joma

dizaina un 

tehnoloģiju skolotāji, 

kuri māca 4. vai 

7.klasi

tiešsaistes 

seminārs

Kā veidot snieguma līmeņa 

aprakstu?
3 e - vide (Zoom)

Madara Kosolapova, 

projekta Skola 2030 

eksperte

Dace Sondare, t.67105541, 

dace.sondare@riga.lv

18
18.05. plkst.15.00-

18.00

sociālā un pilsoniskā 

joma

vēsture un sociālās 

zinātnes I skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Starptautiskās attiecības un 

valsts - “vēstures un sociālo 

zinātņu I “ kursā 2021./22. 

m.g. 11. klašu tematos.

4 e - vide (Zoom)
Vineta Kantāne, Rīgas 

Teikas vidusskola

Iveta Razumovska, 

t.67105534,  

iveta.razumovska@riga.lv

19
19.05., ,26.05. plkst. 

16.00-19.00

veselības un fiziskās 

aktivitātes joma

sporta skolotāji 

pirmsskolā

tiešsaistes 

kursi

Fiziskās aktivitātes 

pirmsskolā – bērna kustību 

prieka sekmēšanai

8 e-vide (Zoom)

Solvita Brezinska, 

Gulbenes pilsētas 

3.pirmsskolas izglītības 

iestāde “Auseklītis”

Iveta Razumovska, 

t.67105534,  

iveta.razumovska@riga.lv
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19
19.05. plkst. 15.00-

18.00
valodu joma

metodiskā 

pēcpusdiena 

tiešsaistē 

Mācāmies kopā :  pieredze  

un izaicinājumi, ieviešot 

jauno mācību saturu 

svešvalodu apguvē 1.,4.,7. 

10. klasēs attālinātā mācību 

procesā 

4 e-vide (Zoom)

Andžela Sokolova, 

Mārupes Valsts ģimnāzijas

direktora vietniece izglītības 

jomā,Rīgas Natālijas 

Draudziņas vidusskolas 

skolotājas :  Anita Jonasta, 

Anita Boreiše, Gunta 

Kursīte, Līga Norde, 

Antoņina Piliene

Sarmīte Katkeviča, 

t.67105581, 

sarmite.katkevica@riga.lv

19
19.05., 20.05., 26.05. 

plkst. 15.00- 18.00
Dabaszinātņu joma

1.-4.klašu 

dabaszinību skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Pētnieciskie uzdevumi 1.-4. 

klašu dabaszinību zināšanu 

un prasmju vērtēšanai

12 e-vide (Zoom)

Mihails Basmanovs, 

Jekaterina Blaua, projekta 

"Skola 2030" eksperti

Daina Keidāne, t.67105550, 

daina.keidane@riga.lv

25
25.05. plkst.14.00-

15.30

pirmsskolas izglītības 

iestāžu skolotāji, 

metodiķi

tiešsaistes 

seminārs

Metodika bērnu intereses 

veicināšanai par 

dabaszinībām pirmsskolā 

“Mācies eksperimentējot””

2 e-vide (Zoom)

Zintis Buls, Zemgales 

reģiona kompetenču 

attīstības centrs

Daina Keidāne, t.67105550, 

daina.keidane@riga.lv
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Pieteikšanās uz pasākumiem

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

Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides plāns

2021. gada MAIJS

TEMATIKA Vietu skaits Dalības maksa

Skolotāji pilnveidos izpratni par vērtību un tikumu satura akcentiem mūsdienu tikumiskās audzināšanas kontekstā, tās izaicinājumiem 

mūsdienās, pilnveidos savas kompetences tikumiskās audzināšanas satura realizācijai un prezentēs savu mācību metodisko līdzekli skolēnu 

vērtību un tikumu izpratnes sekmēšanai

25 11,40 EUR

Programma  veidota, lai padziļinātu dalībnieku izpratni par profesionālo attiecību veidošanās principiem, sarežģījumu cēloņiem un 

iespējamiem risinājumiem, prastu noteikt savas un citu vajadzības, apzinātu un spēju novērtēt savus resursus un identificējuši turpmākās 

pilnveides virzienus.

15

Semināra laikā skolotājiem būs iespēja iepazīties ar  jaunākajiem Latviešu valodas aģentūras izstrādātajiem materiāliem gan skolotājiem, 

gan skolēniem.      Uzmanība tiks pievērsta mācību un metodiskajiem līdzekļiem, un to izmantošanas iespējām, lai ikdienas stundas veidotu 

mērķtiecīgākas un daudzveidīgākas, izmantojot digitālos rīkus un tehnoloģiskās iespējas. Mācību līdzekļu  ieviešanas seminārā tiks 

demonstrēti praktiski piemēri, piemēram, videolekcijas un to izmantošanas iespējas, spēles mācību procesā, valodas pašmācības rīks, kā 

arī valodas prasmes pašpārbaudes rīks.

30 bez maksas

 

7



Pieteikšanās uz pasākumiem

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

Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides plāns
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TEMATIKA Vietu skaits Dalības maksa

Programma, kas palīdz skolotājam interesanti papildināt interaktīvās mācību stundas.Skolotājs var lejuplādēt sagatavotas prezentācijas, 

video, uzdot jautājumus video skatīšanas laikā. Skolotājs  redz skolēna darbu, var komentēt, kad skolēns pilda uzdevumus, norādot uz 

veiksmēm, kas vēl ir jāuzlabo, var uzdot veikt skolēniem arī mājas darbus,  anketas, viktorīnas,  var pievienot kontūrkartes, lai skolēns 

aizpilda. Nearpod programma darbojas dažādās pārlūkprogrammās, skolotājam ir jābūt gmail kontam, vai var ielogoties, izmantojot office 

365.

30 3,80 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

Semināra laikā būs iespēja iepazīties ar jaunākajiem Latviešu valodas aģentūras izstrādātajiem materiāliem latviešu valodas apguvei, kas 

atrodami LVA mājaslapā. Uzmanība tiks pievērsta mācību un metodiskajiem līdzekļiem, un to izmantošanas iespējām, lai ikdienas stundas 

veidotu mērķtiecīgākas un daudzveidīgākas, izmantojot digitālos rīkus un tehnoloģiskās iespējas. Mācību līdzekļu ieviešanas seminārā tiks 

demonstrēti praktiski piemēri, piemēram, videolekcijas un to izmantošanas iespējas, spēles mācību procesā, kā arī valodas prasmes 

pašpārbaudes rīks utt.  

30 bez maksas

 

8



Pieteikšanās uz pasākumiem

http://riimc.lv/lv/pedagogiem/seminari
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2021. gada MAIJS

TEMATIKA Vietu skaits Dalības maksa

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

Tematika:

•	Pievienošanās MS Teams videi un tās raksturojums.

•	Darba organizēšanas iespējas Microsoft Teams vidē.

•	Darba grupu veidošana efektīvai komunikācijai.

•	Komunikācija MS Teams vidē. Tiešsaistes nodarbību (sanāksmju) organizēšana un vadīšana.  

Reģistrējoties lūgums norādīt savu epastu (@edu.riga.lv).

30 7,60 EUR

Programma paredzēta pamatskolas skolotājiem. Skolotāji tiks iepazīstināti ar tiešsaistes platformas Zoom iespējām un dažādu rīku 

izmantošanu mācīšanā attālināti. Tiks parādītas platformas Kahoot iespējas formatīvajā vērtēšanā. Parādītas Uzdevumi.lv izmantošanas 

iespējas pārbaudes darbu vai patstāvīgo darbu veidošanā. Tiks aplūkotas atgriezeniskās saites veidošanas iespējas – Padlet un Google 

veidlapas (Google Forms).

30 7,60 EUR

Piederība konkrētai videi ir svarīga katram cilvēkam. Arī skolēnam nokļūstot jaunā un svešā vidē ir svarīgi saņemt draudzīgu un pozitīvu 

attieksmi. Tieši tāpēc ikviena pedagoga uzdevums ir atbalstīt un palīdzēt iejusties skolēnam jaunā vidē, patiesībā nešķirojot reemigrantu, 

migrantu bērnus vai mūsu pašu Latvijā dzīvojošus skolēnus, kuri uzsāk mācības jaunā vietā. Lai to sekmīgi izdarītu pedagogiem ir 

nepieciešams pilnveidot izpratni un iecietību par kopīgo un atšķirīgo dažādu kultūru pasaules uzskatos.

Strapkultūras lietpratība paplašina  redzesloku un veido iecietību, izpratni  pret citādo.

30 5,70 EUR

Programma veidota sporta pedagogiem, kā atbalsts attālinātā mācību procesa īstenošanā. Nodarbībā labās prakses pieredze par mācību 

stundu organizēšanu tiešsaistē. Dalībnieki vēros un analizēs tiešsaistes mācību stundu. Lektores dalīsies pieredzē kā izmantot dažādas 

metodes, lai realizētu un pasniegtu sporta teoriju attālināto procesu laikā.

35 7,60 EUR
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Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides plāns
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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

Kamēr kādā dzīves jomā esam atdevuši sevi visu, kāda cita svarīga joma palikusi novārtā. Ilgtermiņā šis izjauktais līdzsvars arī noved pie 

iekšēja izsīkuma. Kā panākt, lai dzīves līdzsvars nav tikai tāls un nesasniedzams jēdziens? Lai resursu uzpildīšana būtu pieejama viegli un 

darbotos ilgtermiņā? Vienu brīdi esam enerģijas pārpilni un jau nākamajā attopamies pie pilnīga resursu izsīkuma. Kur paliek mūsu resursi? 

Pedagogam jāpievērš uzmanība sava laika plānošanai, lai nodrošinātu  līdzsvaru starp prasībām un resursiem, ka arī svarīgi mācēt sadalīt 

savas darba prioritātes, spēt  atšķirt svarīgo no mazāk svarīgā.

30 15,20 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 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

Kompleksu sniegumu mēra, izvēloties atbilstošus uzdevumus, izvirzot kritērijus snieguma izvērtēšanai un aprakstot snieguma kvalitātes 

līmeņus. Kompleksa snieguma vērtēšana būtiski atšķiras no tradicionāli izmantotās standartizētās rezultāta vērtē-šanas pieejas. Nodarbībās 

analizēsim uzdevumus un modelēsim mācību stundu piemērus. Pedagogiem būs iespēja iesaistīties profesionālā sarunā par skolēnu 

produktīvas darbības mērķiem, tās saistību ar dotajiem uzdevumiem. Skolotāji izveidos snieguma līmeņu aprakstus, reflektēs par savu 

pieredzi šādu aprakstu izmantošanā. Līdzīga programma tiks piedāvāta arī 4.-6.klašu skolotājiem.

30 15,20 EUR
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Semināra mērķis ur attīstīt prasmes veidot snieguma līmeņa aprakstus (turpmāk- SLA), analizēt tos un pilnveidot.

Smināra tematika:

•	SLA izmantošana skolēna snieguma vērtēšanā prasmes attīstīšanai;

•	SLA veidošana, definējot sasniedzamos rezultātus tematā;

•	SLA piemēri;

•	Refleksija, diskusija.

Dalībniekiem sagatavot un ņemt līdzi: 

•	Izvēlēties vienu tematu 4. vai 7. klasē; 

•	Uzrakstīt temata sasniedzamos rezultātus (kādas zināšanas un prasmes tiek iegūtas/apgūtas);

•	Viena temata sasniedzamajam rezultātam izveidot SLA četros līmeņos.

30 bez maksas

Seminārs paredzēts Vidusskolas kursa “vēsture un sociālās zinātnes I “ skolotājiem, kuri 2021./22. m.g. mācīs 11. kl. Nodarbībā tiks apskatīti 

pieejamie resursi un teorētiskais pamats politikas saturam tematā “Starptautiskās attiecības – ārpolitika un globalizācija”, pārejai no temata 

“Demokrātiskas valsts pārvaldīšana” idejas uzdevumu paraugiem, lai teorētisko sasaistītu ar aktuāliem notikumiem.

30 7,60 EUR

Programmas mērķis ir pilnveidot pirmsskolas pedagogu prasmes plānot, organizēt un vadīt Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas 

rotaļnodarbību klātienē un attālināti. Pedagogi pilnveidos izpratni par integrētās rotaļnodarbības nozīmi bērnu mācīšanās ieradumu 

veidošanā, par nodarbības dabā organizēšanu visos gadalaikos, par netradicionāla, tradicionāla sporta inventāra izmantošanu, lai plānotu 

un vadītu efektīvu sporta nodarbību.

35 15,20 EUR
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Metodiskā pēcpusdiiena veidota sadarbībā ar  Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas  skolotājiem. Nodarbību laikā  pilnveidosim zināšanas  

par mācīibu procesa  plānošanu, vērtēšanu, kā vērtēt ne tikai zināšanas, bet arī caurvijas un iedzīvināt formatīvo vērtēšanu un,  kā veidot 

skolā vienotu pieeju un pārliecināt visus skolotājus domāt līdzīgi.Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas skolotāji dalīsies pieredzē par 

mācibu grāmatu izmantošanu, metodiku 1.,4.,7.,10. klasēs angļu, vācu un krievu valodas stundās.

60 7,60 EUR

Profesionālās pilnveides programma sekmēs pedagogu izpratni par pētniecisku mācību uzdevumu veidošanu un  vērtēšanu 1.- 4. klašu 

dabaszinībās, pilnveidos pedagogu prasmes un izpratni par pētnieciska mācību uzdevuma lomu un to vērtēšanu skolēnu sasniegumu 

uzlabošanā. Piesakoties uz mācībām, katram pedagogam līdzi paņemt vienu savu sagatavotu pētniecisku uzdevumu  no 1.-4 klašu 

dabaszinību posma.

30 22,80 EUR

Seminārā pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi, metodiķi tiks iepazīstināti ar metodiku  “Mācies eksperimentējot”, kā tā iekļaujas 

bērnudārza ikdienā, eksperiementu staciju apraksts, kā ekspreimentu stacijās novērojamās parādības izpaužas ikdienā. 
40 3,60 EUR
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