Pieteikšanās uz pasākumiem
http://riimc.lv/lv/pedagogiem/seminari

Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides plāns
2021. gada AUGUSTS
Sākum
a
Norises datumi, laiki
datums

10

10

10.08., 11.08. plkst.
10.00-12.30

10.08., 12.08.
plkst.10.00 -12.30.

profesionāl
ās
pilnveides Pasākums
pasākuma
forma

Mērķa grupa

mērķgrupas
precizējums

valodu joma

10., 11.kl.latviešu
valodas skolotāji
tiešsaistes
latviešu
kursi
mācībvalodas skolās

matemātikas joma

vidusskolas skolotāji

tiešsaistes
kursi

10

10.08. plkst.9.00-12.00 tehnoloģiju joma

dizaina un
tiešsaistes
tehnoloģiju skolotāji seminārs

11

11.08. plkst.9.00-12.00 tehnoloģiju joma

dizaina un
tiešsaistes
tehnoloģiju skolotāji seminārs

11

11.08., 18.08. un 25.08.
visi skolotāji
plkst.10.00-12.15

18

18.08., 19.08. plkst.
10.00-12.30

valodu joma

tiešsaistes
kursi
1.,2.kl. latviešu kā
otrās valodas
skolotāji (Lat2)

tiešsaistes
seminārs

Latviešu valodas mācības 10.
un 11.klasē. Pieredzes
seminārs
Matemātikas I metodika un
mācību satura apguve
kompetencēs balstītā pieejā
vidusskolā tematā “Līnijas
vienādojums”
Mācību satura (tekstils,
uzturs) plānošana un
īstenošana dizainā un
tehnoloģijās 5. klasei
Mācību satura (tekstils,
uzturs) plānošana un
īstenošana dizainā un
tehnoloģijās 8. klasei
Projekts "ES" 3. modulis
"Paškoučings – darbs ar
sevi"
Latviešu valodas mācības 1.
un 2. klasē mazākumtautību
skolā. Pieredzes seminārs

Program
mstunda Norises vieta
s

Lektori

Kontaktpersona

6

e-vide (MS Teams)

Agnese Puķe, Āgenskalna
Valsts ģimnāzijas latviešu Aija Krečko, t.67105545,
valodas un literatūras
aija.krecko@riga.lv
skolotāja

8

e-vide (MS Teams)

Baiba Rudzīte, Rīgas
64.vidusskolas
matemātikas skolotāja

4

e-vide (Ms Teams)

Evija Rozentāle, Rīgas
Dace Sondare, t.67105541,
Kultūru vidusskola,
dace.sondare@riga.lv
dir.vietniece izglītības jomā

4

e-vide (Ms Teams)

Evija Rozentāle, Rīgas
Dace Sondare, t.67105541,
Kultūru vidusskola,
dace.sondare@riga.lv
dir.vietniece izglītības jomā

9

e-vide (Zoom)

6

e-vide (Ms Teams)

Lāsma Poļikēviča,
personības izaugsmes
koučs
Jekaterina Ļežaņina,
Eiropas Tālmācības
vidusskolas direktore,
skolotāja

Sandra Graudiņa,
t.67105540,
sandra.graudina@riga.lv

Zane Namatēva,
t.67105129,
zane.namateva@riga.lv
Aija Krečko, t.67105545,
aija.krecko@riga.lv
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Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides plāns
2021. gada AUGUSTS

Mērķa grupa

mērķgrupas
precizējums

profesionāl
ās
pilnveides Pasākums
pasākuma
forma

18

18.08., 19.08. plkst.
13.30-16.00

valodu joma

4.,5.kl. latviešu kā
otrās valodas
skolotāji (Lat2)

tiešsaistes
seminārs

18

18.08., 16.09., 24.09.
plkst 9-11.30, nākošie
datumi tiks precizēti

18

18.08., 16.09., 24.09.
plkst 9-11.30, nākošie
datumi tiks precizēti

19

19.08., 25.08.
plkst.10.00 -13.00 un
14.00 - 17.00

Sākum
a
Norises datumi, laiki
datums

Program
mstunda Norises vieta
s

Latviešu valodas mācības 4.
un 5.klasē mazākumtautību
skolā. Pieredzes seminārs

6

e-vide (Ms Teams)

pirmsskolas izglītības
tiešsaistes
pirmsskolas vaditāji
iestāžu vadītāji
kursi

Mūsdienīgs un efektīvs
izglītības iestādes vadītājs. 3.
modulis.

10

e - vide (ZOOM)

tiešsaistes
kursi

Mūsdienīgs un efektīvs
izglītības iestādes vadītājs. 3.
modulis.

10

e - vide (ZOOM)

skolu direktori

skolu direktori

matemātikas joma

tiešsaistes
vidusskolas skolotāji
kursi

Matemātiskās analīzes
elementi

16

e - vide (ZOOM)

Lektori

Jekaterina Ļežaņina,
Eiropas Tālmācības
vidusskolas direktore,
skolotāja
Ilze Zvejniece, neformālās
mācīšanās fasilitators,
koučs, Anna Plisko,
klīniskais psihologs, Ina
Balamovska, lietišķās
etiķetes eksperte, Signe
Neimane, Linda Jansone
Ilze Zvejniece, neformālās
mācīšanās fasilitators,
koučs, Anna Plisko,
klīniskais psihologs,
Ina Balamovska, lietišķās
etiķetes eksperte, Signe
Neimane, Linda Jansone
Aivars Ančupāns,
Āgenskalna Valsts
ģimnāzijas matemātikas
skolotājs

Kontaktpersona

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

Inga Liepniece, t.67105544,
inga.liepniece@riga.lv

Inga Liepniece, t.67105544,
inga.liepniece@riga.lv

Sandra Graudiņa,
t.67105540,
sandra.graudina@riga.lv
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Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides plāns
2021. gada AUGUSTS
Sākum
a
Norises datumi, laiki
datums

19

19

Mērķa grupa

mērķgrupas
precizējums

dizaina un
tehnoloģiju joma,
tehnoloģiju, sociālo
19.08. plkst.15.00-18.00 sociālā un pilsoniskā zinību skolotāji, kuri
joma
2021./22.m.g. mācīs
8.klasē
19.08. plkst. 9.00-11.30,
pirmsskolas izglītības
nākošie datumi tiks
pirmsskolas vaditāji
iestāžu vadītāji
precizēti

19

19.08., 20.08.
plkst.10.00-12.30

19

19.08. plkst.13.00-15.30
un 21.08. plkst.10.00- audzināšanas joma
12.30

20

20.08., 27.08. plkst.
13.00-16.00

valodu joma

profesionāl
ās
pilnveides Pasākums
pasākuma
forma

Kontaktpersona

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

tiešsaistes
kursi

Supervīzija vadītāja darbā

8

e-vide

Anna Šteina, Mg.Sc.Sal

Inga Liepniece, t.67105544,
inga.liepniece@riga.lv

6

e-vide (Ms Teams)

Inga Narmonta, Rīgas
Aija Krečko, t.67105545,
Valsts klasiskās ģimnāzijas
aija.krecko@riga.lv
skolotāja

6

e-vide (Ms Teams)

Irīda Morozova, Rīgas 25.
vidusskolas skolotāja

8

e-vide (Ms Teams)

Jana Buboviča, RD IKSD
Aija Krečko, t.67105545,
Pirmsskolu nodaļas galvenā
aija.krecko@riga.lv
speciāliste

3

e-vide (Ms Teams)

Zane Namatēva,
Dace Konopecka, Rīgas 15.
t.67105129,
vidusskolas skolotāja
zane.namateva@riga.lv

4

e-vide (Ms Teams)

Pēteris Kaļva, Rīgas Teikas
Dace Sondare, t.67105541,
vidusskola, dizaina un
dace.sondare@riga.lv
tehnoloģiju skolotājs

tiešsaistes
kursi
tiešsaistes
kursi

pirmsskolas skolotājii

Lektori

tiešsaistes
seminārs

10., 11.klašu latviešu
tiešsaistes
valodas (Lat2)
kursi
skolotāji
visi pedagogi

Program
mstunda Norises vieta
s

20

20.08. plkst.10.00-13.00 visi skolotāji

vispārizglītojošo
skolu pedagogi

tiešsaistes
kursi

20

20.08. plkst.10.00-13.00 tehnoloģiju joma

dizaina un
tiešsaistes
tehnoloģiju skolotāji seminārs

Latviešu valodas mācības
10. un 11.klasē
(mazākumtautību skolā).
Pieredzes seminārs
Emocionāli labvēlīgas vides
veidošana darbā ar
skolēniem un vecākiem
Digitālā caurviju prasme
mācību procesā pirmsskolā
Projekts "Palīdzēsim bērniem
iekļauties" 5. modulis "Kā
palīdzēt skolēnam iejusties
jaunajā vidē?"
Mācību satura (kokapstrāde)
plānošana un īstenošana
dizainā un tehnoloģijās
8.klasei

Sandra Cīrule, t.67105579,
sandra.cirule@riga.lv

3
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Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides plāns
2021. gada AUGUSTS
Sākum
a
Norises datumi, laiki
datums

Mērķa grupa

mērķgrupas
precizējums
4.-6.klašu
matemātikas
skolotāji
7.-8.kl. latviešu
valodas skolotāji
(latviesu
mācībvaloda)

profesionāl
ās
pilnveides Pasākums
pasākuma
forma

e-vide (ZOOM)

Laine Blūma, Mag. math.,
LU Starpnozaru izglītības
inovāciju centrs

tiešsaistes
kursi

Latviešu valodas mācības 7.
un 8. klasē. Pieredzes
seminārs

6

e-vide (Ms Teams)

Ilze Šūmane, Rīgas Teikas
Aija Krečko, t.67105545,
vidusskola, latviešu valodas
aija.krecko@riga.lv
un literatūras skolotāja

4

e-vide (Ms Teams)

Izolde Cēsniece-Suipe,
Rīgas Kultūru vidusskola,
skolotāja

Dace Sondare, t.67105541,
dace.sondare@riga.lv

6

e-vide (Zoom)

Ligita Landzmane,
psihologs

Inga Liepniece, t.67105544,
inga.liepniece@riga.lv

4

e-vide (MS Teams)

Inga Kauškale, Mežciema
pamatskolas matemātikas
un datorikas skolotāja
Agita Ozoliņa, Jelgavas
Valsts ģimnāzija Jelgavas
pilsētas svešvalodu jomas
koordinatore
Inta Soma, Dabas izglītības
darba speciāliste

Sandra Graudiņa,
t.67105540,
sandra.graudina@riga.lv
Sarmīte Katkeviča,
t.67105581,
sarmite.katkevica@riga.lv

23

23.08., 27.08. plkst.
13.00-15.30

valodu joma

23

kultūrizpratnes un
vizuālās mākslas
23.08. plkst.14.00-17.00 pašizpausmes mākslā
skolotāji 8.klasē
joma

tiešsaistes
seminārs

24

24.08., 25.08. plkst.
9.00-11.30

tiešsaistes
kursi

Mācību satura plānošana un
īstenošana vizuālajā mākslā
8.klasei
Speciālās zināšanas
pedagogiem bērnu tiesību
aizsardzības jomā

sākumskolas
skolotāji, izglītības
vadība

sākumskolas
skolotāji, kuri strādā tiešsaistes
1. klasē un direktoru praktiskā
vietnieki izglītības
konference
jomā sākumskolā

Pēctecība mācībās no
pirmsskolas uz sākumskolu

tehnoloģiju joma

tiešsaistes
6. - 9. klašu skolotāji
kursi

HTML programmēšanas
pamati 7.klasei

25

25.08., 27.08. plkst.
13.00 - 16.00

26

26.08. un 27.08. plkst.
15.00-18.00

valodu joma

26

26.,30.08.,03.09. plkst
12.00- 14.30

pirmsskolas skolotājii

valodu skolotāji

Sandra Graudiņa,
t.67105540,
sandra.graudina@riga.lv

8

matemātikas joma

24.08. plkst. 10.00 14.00

Kontaktpersona

Skolēnu snieguma vērtēšana
matemātikā 4.-6.klasēs

23.08., 25.08.
plkst.10.00 - 13.00

24

Lektori

tiešsaistes
kursi

23

visi skolotāji

Program
mstunda Norises vieta
s

kursi
tiešsaistes
kursi

Vērtēšanas plānošana
skolēna mācīšanās atbalstam
valodu stundās
Dabaszinību izzināšana
pirmsskolā

8

e-vide (ZOOM)

8

e-vide (Zoom)

12

e-vide (MS Teams)

Daina Keidāne, t.67105550
daina.keidane@riga.lv

4

