
Pieteikšanās uz pasākumiem

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

Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides plāns

2021. gada JŪNIJS

Sākum

a 

datums

Norises datumi, laiki Mērķa grupa
mērķgrupas 

precizējums

profesionāl

ās 

pilnveides 

pasākuma 

forma

Pasākums

Program

mstunda
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1
01.06.,08.06.plkst. 

10.00-12.30
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

2
02., 09., 19.06. 

plkst.14.00-15.30
visi skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Projekts "ES". 5. modulis 

"Finansiālā labklājība 

labsajūtai"

6 e-vide (MS Teams)

Jolanta Jērāne un Kristīne 

Vilcāne, finanšu jomas 

ekspertes, izaugsmes 

kouči, grāmatu un 

izaugsmes metožu autores

Zane Namatēva, 

t.67105129, 

zane.namateva@riga.lv

2
02.06., 03.06., 08.06. 

plkst. 10.00- 12.30
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

2
02.06. un 09.06. 

plkst.15.00-17.15
audzināšanas joma visi pedagogi

tiešsaistes 

kursi

Apzinātības praktizēšanas 

ietekme uz psihoemocionālo 

stāvokli mācību iestādē. 

Metodes, vingrinājumi

6 e-vide (Zoom)
Kadrija Beirote, Rīgas 6. 

vidusskolas pedagogs

Sandra Cīrule, t 67105579, 

sandra.cirule@riga.lv

3 03.06. plkst.9.00-12.00 tehnoloģiju joma

dizaina un 

tehnoloģiju skolotāji, 

kuri 2021./22.m.g. 

mācīs 2.klasē

tiešsaistes 

seminārs

Mācību satura plānošana un 

īstenošana dizainā un 

tehnoloģijās 2.klasei

4 e-vide (Zoom)

Inga Eglīte, Baložu 

vidusskolas skolotāja, 

projekta Skola 2030 satura 

izstrādātāja

Dace Sondare, t.67105541, 

dace.sondare@riga.lv

3
03.06., 10.06. plkst. 

13.00-16.00
pirmsskolu skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Dažādu resursu izmantošana,  

īstenojot obligāto mācību 

saturu pirmsskolā

12 e-vide (MS Teams) Jana Buboviča, RD IKSD 
Aija Krečko, t.: 67105545; 

aija.krecko@riga.lv
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4
04.06., 08.06. plkst. 

12.00-15.00

sociālā un pilsoniskā 

joma

sociālo zinību un 

vēstures skolotāji, 

kuri māca 4.-6.klasē

tiešsaistes 

kursi

Sociālās zinības un vēsture 4.-

6. klasei
8 e-vide (MS Teams)

Annija Bergmane, Salaspils 

1. vidusskola

Iveta Razumovska, 

t.67105534,  

iveta.razumovska@riga.lv

4
4.06., 10.06. plkst.12.00 

- 15.00
sākumskolas skolotāji

sākumskolas 

skolotāji, kuri māca 

vai mācīs datoriku 

2.klasē  (nav 

informātikas vai 

datorikas skolotāji)

kursi
Mācību satura plānošana un 

īstenošana datorikā 2.klasē
4 e-vide (Zoom)

Gundega Ozola, Mārupes 

Valsts ģimnāzijas skolotāja

Sandra Graudiņa, 

t.67105540, 

sandra.graudina@riga.lv

8
08.06., 10.06. 

plkst.16.00 - 18.30
visi skolotāji

pamatskolas 

skolotāji ar Rīgas 

Domes sistēmā 

esoša edu lietotāja 

kontu

kursi

Google Drive un Google 

classroom izmantošanas 

iespējas skolotājiem

6 e-vide (Teams)

Jānis Lūsis, Rīgas Imantas 

vidusskolas informātikas 

skolotājs

Sandra Graudiņa, 

t.67105540, 

sandra.graudina@riga.lv

9 09.06. plkst.9.00-12.00

tehnoloģiju joma, 

sociālā un pilsoniskā 

joma

dizaina un 

tehnoloģiju, sociālo 

zinību skolotāji, kuri 

2021./22.m.g. mācīs 

8.klasē

tiešsaistes 

seminārs

Sadarbības iespējas dizainā 

un tehnoloģijās un sociālajās 

zinībās 8.klasē

4 e-vide (Zoom)
Santa Kazaka, ĀVĢ 

skolotāja

Dace Sondare, t.67105541, 

dace.sondare@riga.lv

10
10.06. plkst. 10.00-

12.00

izglītības iestāžu 

vadība

pirmsskolu vadītāji, 

vietnieki, metodiķi
seminārs

Projekts "Durvis" - 

attālinātais mācību darbs 

pirmsskolā- pieredzes stāsti

3 e-vide (MS Teams)
Pirmsskolu vadības 

komandas

Sandra Cīrule, t.67105579, 

sandra.cirule@riga.lv 
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15
15.06., 17.06. 

plkst.13.00 -15.30.
matemātikas joma vidusskolas skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Matemātikas I metodika un 

mācību satura apguve 

kompetencēs balstītā pieejā 

vidusskolā tematā “Līnijas 

vienādojums” 

8 e - vide (MS Teams)

Baiba Rudzīte, Rīgas 

64.vidusskolas 

matemātikas skolotāja

Sandra Graudiņa, 

t.67105540, 

sandra.graudina@riga.lv

15
15.06., 17.06. plkst. 

13.00-16.00

izglītības iestāžu 

tehniskie darbinieki

tiešsaistes 

kursi

Speciālās zināšanas bērnu 

tiesību aizsardzības jomā 

izglītības iestāžu 

tehniskajiem darbiniekiem (6. 

grupa) KURSI IR PAR MAKSU

8 e - vide (MS Teams) Iveta Nereta, psihologs

Zane Namatēva, 

t.67105129, 

zane.namateva@riga.lv

15
15.06., 16.06., 17.06. 

plkst.13.00-15.00
pirmsskolu skolotāji

pirmsskolu vadītāji, 

vietnieki, metodiķi, 

pedagogi

tiešsaistes 

forums
Izglītība izaugsmei 2021 2 e - vide (MS Teams)

Projekta "Atbalsts 

kompetenču pieejas 

īstenošanai" pirmsskolu 

koordinatori

Dace Sondare, t.67105541, 

dace.sondare@riga.lv

15
15.06., 16.06., 17.06. 

plkst.10.00-12.30
visi skolotāji

Izglītības iestāžu 

vadība, 

vispārizglītojošo 

skolu pedagogi

tiešsaistes 

forums
Izglītība izaugsmei 2021 3 e - vide (MS Teams)

Projekta "Atbalsts 

kompetenču pieejas 

īstenošanai" skolu 

koordinatori

Sandra Cīrule, t.67105579, 

sandra.cirule@riga.lv
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