Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra
piedāvātie mācību pakalpojumi (valodu pedagogi)
Nr.
Mērķauditorija
p.k.

Programmas nosaukums

Cena

Programmas vadītājs
(vārds, uzvārds, kontakti)

Stundas

Programmas tematika

1 dalībniekam
(EUR ar PVN)

1. Vērtēšanas pamatprincipi. Pārbaudes
darbu izstrādes pamatprincipi. Pārbaudes
darbu veidi. EKP un komunikatīvās
kompetences novērtēšana.
2. Pārbaudes darbu derīgums un
pamatotība.
3. Pārbaudes darbu programmas izstrādes
pamati. Uzdevumu veidi.
4. Receptīvo un produktīvo prasmju
pārbaudes principi. Tekstu un uzdevumu
veidi.
5. Subjektīvi vai objektīvi vērtējama
pārbaudes darba izveide, vērtēšanas
kritēriju izstrāde.
6. Izstrādāto pārbaudes darbu
prezentācijas, izvērtēšana un analīze.
Statistisko parametru izmantošana
pārbaudes darbu analīzei.
1. Ievads. Priekšstats pār īsām literārām
formām.
2. Ātrruna kā fonētiska spēle.
3. Sakāmvārdu un parunu atlase un
izmantošana. Mīklas.
4. Pasaka kā universālais instruments
intonēšanas apmācībā.
5. Praktiska nodarbība. Prezentāciju
demonstrēšana.
Šo kursu programmu vadīs latviešu
valodas un angļu valodas skolotājas ar
mērķi bagātināt savstarpējo metodisko
pieredzi. Latviešu valodas skolotāja

29.44
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1.

Angļu valodas
skolotāji

Komunikatīvās kompetences
novērtēšana un pārbaudes darbu
izstrāde

16

2.

Krievu valodas
(svešvalodas)
skolotāji

Īsu literāru formu izmantošana
runātprasmes attīstīšanai krievu
valodas (svešvalodas) stundās

16

3.

Latviešu valodas un
literatūras skolotāji

Metodes un paņēmieni skolēnu
ārpusklases lasīšanas veicināšanai

12
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S.Mežvēvere dalīsies idejās un metodēs,
kuras izmanto skolēnu ārpusklases
lasīšanas aktivitātēm. Savukārt angļu
valodas skolotāja R.Virbule vadīs
praktisku darbnīcu "Ārpusklases lasīšana
kā komandas projekts", kuras laikā
pedagogi praktiski apgūs un izspēlēs šo
metodi. Metodes autori - Zviedrijas
skolotāji.
4.

Mūsdienīga latviešu
valodas un literatūras
mācīšana, izmantojot
IT

Mūsdienīga latviešu valodas un
literatūras mācīšana, izmantojot IT

12

Kursi paredzēti latviešu valodas un
literatūras skolotājiem, lai gūtu ieskatu
IT izmantošanas iespējām latviešu
valodas un literatūras stundās.
Aplūkosim arī skolēncentrētu mācību
pieeju, kas balstīta izglītības
kompetencēs. Kursu programma paredz
arī praktisku darbošanos ar balsošanas
pultīm un interaktīvajiem materiāliem
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5.

Latviešu valodas un
literatūras skolotāji

Literatūras stunda digitālajā
laikmetā: iespējas, izaicinājumi un
risinājumi

8

Nodarbību laikā pedagogi gūs ieskatu
jaunākajos pētījumos par mūsdienu
skolēnu domāšanas un psiholoģiskajām
īpatnībām, kā arī par hipertekstu un
digitālās rakstītprasmes attīstības
tendencēm. Pedagogiem būs iespēja
apgūt praktiskas zināšanas un iemaņas,
kā atsevišķus sociālos tīklus, piemēram,
Twitter, veiksmīgi izmantot latviešu
valodas un literatūras stundās dažāda
vecumposma skolēniem. Dalībnieki
praktiski uzzinās, kā izmantot mācību egrāmatu platformu Grāmatplaukts un egrāmatu rīkus, izveidojot personalizētu
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mācību e-grāmatu attiecīgajai klasei. Uz
nodarbībām aicināti latviešu valodas un
literatūras skolotāji, arī mācību pārziņi.
Dalībniekiem nav nepieciešamas
specifiskas datorzināšanas. Nodarbības
tiek plānotas gan kā teorētiskas lekcijas,
gan praktiska apgūtā pielietošana
datorklasē.
6.

Latviešu kā otrās
valodas un literatūras
skolotāji

7.

Latviešu kā otrās
valodas un literatūras
skolotāji

Skolēnu mācību sasniegumu
vērtēšana un pārbaudes darbu
veidošana 5.-7.klasē latviešu kā
otrās valodas stundās

12

Skolēnu mācību sasniegumu
vērtēšana un pārbaudes darbu
veidošana 8.-9.klasē latviešu kā
otrās valodas stundās

12

Kursu programma paredzēta skolotājiem,
kuri strādā 5.-7.klasēs un vēlas pilnveidot
pieredzi skolēnu sasniegumu vērtēšanā
un pārbaudes darbu izstrādē latviešu kā
otrās valodas stundām.
Kursu programma paredzēta skolotājiem,
kuri strādā 8.-9.klasēs un vēlas pilnveidot
pieredzi skolēnu sasniegumu vērtēšanā
un pārbaudes darbu izstrādē latviešu kā
otrās valodas stundām.
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