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

Cena
Programmas nosaukums

Progra
as vadītājs
vārds, uzvārds, ko takti

Stundas

Programmas tematika

1 dalīb ieka
(EUR ar PVN)

1. Vērtēšanas pamatprincipi. P rbaudes
darbu izstr des pamatprincipi. P rbaudes
darbu veidi. EKP un komunikat v s
kompetences novērtēšana.
2. P rbaudes darbu der gums un
pamatot ba.
3. P rbaudes darbu programmas izstr des
pamati. Uzdevumu veidi.
4. Recept vo un produkt vo prasmju
p rbaudes principi. Tekstu un uzdevumu
veidi.
5. Subjekt vi vai objekt vi vērtējama
p rbaudes darba izveide, vērtēšanas
kritēriju izstr de.
6. Izstr d to p rbaudes darbu
prezent cijas, izvērtēšana un anal ze.
Statistisko parametru izmantošana
p rbaudes darbu anal zei.
1. Ievads. Priekšstats p r s m liter r m
form m.
2. trruna k fonētiska spēle.
3. Sak mv rdu un parunu atlase un
izmantošana. M klas.
4. Pasaka k univers lais instruments
intonēšanas apm c b .
5. Praktiska nodarb ba. Prezent ciju
demonstrēšana.
Šo kursu programmu vad s latviešu
valodas un angļu valodas skolot jas ar
mērķi bag tin t savstarpējo metodisko
pieredzi. Latviešu valodas skolot ja

29.44

Sarm te Katkeviča
t lr. 67105581,
sarmite.katkevica@riga.lv

29.44

Sarm te Katkeviča
t lr. 67105581,
sarmite.katkevica@riga.lv

22,08

Aija Krečko
aija.krecko@riga.lv
t. 67105545

1.

Angļu valodas
skolot ji

Komunikat v s kompetences
novērtēšana un p rbaudes darbu
izstr de

16

2.

Krievu valodas
(svešvalodas)
skolot ji

su liter ru formu izmantošana
run tprasmes att st šanai krievu
valodas (svešvalodas) stund s

16

3.

Latviešu valodas un
literatūras skolot ji

Metodes un paņēmieni skolēnu
rpusklases las šanas veicin šanai

12

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra
piedāvātie mācību pakalpojumi (valodu pedagogi)
S.Mežvēvere dal sies idej s un metodēs,
kuras izmanto skolēnu rpusklases
las šanas aktivit tēm. Savuk rt angļu
valodas skolot ja R.Virbule vad s
praktisku darbn cu " rpusklases las šana
k komandas projekts", kuras laik
pedagogi praktiski apgūs un izspēlēs šo
metodi. Metodes autori - Zviedrijas
skolot ji.
4.

Mūsdien ga latviešu
valodas un literatūras
m c šana, izmantojot
IT

Mūsdien ga latviešu valodas un
literatūras m c šana, izmantojot IT

12

Kursi paredzēti latviešu valodas un
literatūras skolot jiem, lai gūtu ieskatu
IT izmantošanas iespēj m latviešu
valodas un literatūras stund s.
Aplūkosim ar skolēncentrētu m c bu
pieeju, kas balst ta izgl t bas
kompetencēs. Kursu programma paredz
ar praktisku darbošanos ar balsošanas
pult m un interakt vajiem materi liem

22,08

Aija Krečko
aija.krecko@riga.lv
t. 67105545

5.

Latviešu valodas un
literatūras skolot ji

Literatūras stunda digit laj laikmet :
iespējas, izaicin jumi un risin jumi

8

Nodarb bu laik pedagogi gūs ieskatu
jaun kajos pēt jumos par mūsdienu
skolēnu dom šanas un psiholoģiskaj m
patn b m, k ar par hipertekstu un
digit l s rakst tprasmes att st bas
tendencēm. Pedagogiem būs iespēja
apgūt praktiskas zin šanas un iemaņas,
k atsevišķus soci los t klus, piemēram,
Twitter, veiksm gi izmantot latviešu
valodas un literatūras stund s daž da
vecumposma skolēniem. Dal bnieki
praktiski uzzin s, k izmantot m c bu egr matu platformu Gr matplaukts un egr matu r kus, izveidojot personalizētu
m c bu e-gr matu attiec gajai klasei. Uz

14,72

Aija Krečko
aija.krecko@riga.lv
t. 67105545
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nodarb b m aicin ti latviešu valodas un
literatūras skolot ji, ar m c bu p rziņi.
Dal bniekiem nav nepieciešamas
specifiskas datorzin šanas. Nodarb bas
tiek pl notas gan k teorētiskas lekcijas,
gan praktiska apgūt pielietošana
datorklasē.
6.

Latviešu k otr s
valodas un literatūras
skolot ji

7.

Latviešu k otr s
valodas un literatūras
skolot ji

Skolēnu m c bu sasniegumu
vērtēšana un p rbaudes darbu
veidošana 5.-7.klasē latviešu k otr s
valodas stund s

12

Skolēnu m c bu sasniegumu
vērtēšana un p rbaudes darbu
veidošana 8.-9.klasē latviešu k otr s
valodas stund s

12

Kursu programma paredzēta skolot jiem,
kuri str d 5.-7.klasēs un vēlas pilnveidot
pieredzi skolēnu sasniegumu vērtēšan
un p rbaudes darbu izstr dē latviešu k
otr s valodas stund m.
Kursu programma paredzēta skolot jiem,
kuri str d 8.-9.klasēs un vēlas pilnveidot
pieredzi skolēnu sasniegumu vērtēšan
un p rbaudes darbu izstr dē latviešu k
otr s valodas stund m.

22,08

Aija Krečko
aija.krecko@riga.lv
t. 67105545
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