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

Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides plāns
2021. gada DECEMBRIS
Sākuma
datums

Norises datumi, laiki

26.novembr 26.11., 30.11., 3.12.
plkst. 12.15-14.30
is

29.novembr 29.11., 1.12. plkst.
14.00-16.30
is

Mērķa grupa

mērķgrupas
precizējums

pirmsskolas izglītības pirmsskolas
iestāžu skolotāji
mūzikas pedagogi

1., 2.klases
sākumskolas skolotāji sākumskolas
skolotāji

profesionāl
ās
pilnveides Pasākums
pasākuma
forma

tiešsaistes
kursi

tiešsaistes
seminārs

1

01., 08. un 15.12.
plkst.14.00-15.30

visi skolotāji

tiešsaistes
kursi

1

01.,08.12. plkst. 14.00visi skolotāji
17.00

tiešsaistes
kursi

2

02.12. plkst. 10.00

tiešsaistes
olimpiāde

8.-12. klašu skolēni

Bērnu pašvadīta un
mērķtiecīga mācīšanās
pirmsskolas mūzikas izglītībā
pirmsskolā. Labās prakses
piemēri
Integrētu darba lapu
izmantošana mācību procesā
1.,2. klasē, realizējot caurviju
prasmes. Pozitīvi risinājumi
un pieredze mācību stundās.
Projekts "ES". 5. modulis
"Finansiālā labklājība
labsajūtai"
Speciālās zināšanas
pedagogiem bērnu tiesību
aizsardzības jomā
Krievu valodas 24.
olimpiādes 2.posms 8.12.klašu skolēniem

Program
mstunda Norises vieta
s

Lektori

Kontaktpersona

9

e-vide (Microsoft
Teams

Vineta Vītola, Mārupes
novada pirmsskolas
izglītības iestādes
Aija Krečko, t.67105545,
"Saimīte" mūzikas
pedagoģe, bērnu muzikālo aija.krecko@eriga.lv
spēju attīstīšanas studijas
"Dziesmas bērniem"
vadītāja

6

e-vide (MS Teams)

Kristīne Garklāva, Ikšķiles
Aija Krečko, t. 67105545;
vidusskolas sākumskolas
aija.krecko@riga.lv
skolotāja

6

e-vide (MS Teams)

Jolanta Jērāne un Kristīne
Vilcāne, finanšu jomas
Zane Namatēva,
ekspertes, izaugsmes
t.67105129,
kouči, grāmatu un
zane.namateva@riga.lv
izaugsmes metožu
autores

8

e-vide (Ms Teams)

Dace Lapiņa, psihologs,
Zanda Rūsiņa, jurists

e-vide

Inga Liepniece, t.67105544,
inga.liepniece@riga.lv
Sarmīte Katkeviča,
t.67105581,
sarmite.katkevica@riga.lv

1
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Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides plāns
2021. gada DECEMBRIS
Sākuma
datums

Norises datumi, laiki

Mērķa grupa

mērķgrupas
precizējums

2

02. un 09.12. plks.9.00- izglītības iestāžu
12.00
tehniskie darbinieki

2

02.12. plkst.15.00 18.00

matemātikas joma

2

02.12., 03.12. plkst.
15.00-17.30

sākumskolas skolotāji 4.klašu skolotāji

6

06., 13.12. plkst. 14.00visi skolotāji
16.30

6

06.12. plkst.15.00 18.00

matemātikas joma

6

06.12. un 13.12.
plkst.13.00-15.30

audzināšanas
jautājumi

6

06.12. plkst. 10.00

10.-12. klašu skolēni

vidusskolas
matemātikas
skolotāji

profesionāl
ās
pilnveides Pasākums
pasākuma
forma
Speciālās zināšanas bērnu
tiesību aizsardzības jomā
tiešsaistes izglītības iestāžu
tehniskajiem darbiniekiem
kursi
(10. grupa) KURSI IR PAR
MAKSU

Program
mstunda Norises vieta
s

8

e-vide (Ms Teams)

Lektori

Kontaktpersona

Iveta Nereta, psiholoģe

Zane Namatēva,
t.67105129,
zane.namateva@riga.lv

Maruta Avotiņa, Mg.
math., LU A. Liepas NMS
vadītāja, LU lektore
Gunta Sakaviča, Rīgas 84.
vidusskolas sākumskolas
skolotāja

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

tiešsaistes
seminārs

Novada matemātikas
olimpiādes tēma 9.-12. klasei

4

e-vide

tiešsaistes
seminārs

Latviešu valodas mācības
4.klasē

6

e-vide

tiešsaistes
kursi

Speciālās zināšanas
pedagogiem bērnu tiesību
aizsardzības jomā

6

e-vide (Zoom)

Inga Dreimane, psihologs

pamatskolas
matemātikas
skolotāji

tiešsaistes
seminārs

Novada matemātikas
olimpiādes tēma 5.-8. klasei

4

e-vide

Maruta Avotiņa, Mg.
Sandra Graudiņa,
math., LU A. Liepas NMS t.67105540,
vadītāja, LU lektore
sandra.graudina@riga.lv

sākumskolas
skolotāji

tiešsaistes
kursi

6

e-vide (MS Teams)

Dace Lapiņa, psiholoģe

tiešsaistes
olimpiāde

Saskarsmes procesa virzība
efektīvai sadarbībai ar
vecākiem - sākumskolas
skolotājiem (1.grupa)
Vācu valodas 52. olimpiādes
2.posms 10.-12.klašu
skolēniem

e-vide

Aija Krečko, t. 67105545;
aija.krecko@riga.lv
Inga Liepniece, t.67105544,
inga.liepniece@riga.lv

Sandra Cīrule, t.67105579,
sandra.cirule@riga.lv
Sarmīte Katkeviča,
t.67105581,
sarmite.katkevica@riga.lv

2

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

Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides plāns
2021. gada DECEMBRIS
Sākuma
datums

mērķgrupas
precizējums

profesionāl
ās
Program
pilnveides Pasākums
mstunda Norises vieta
pasākuma
s
forma
Radošuma veicināšana un IT
tiešsaistes izmantošana klātienes
4
e-vide (MS Teams)
nodarbībās priekšmetā
seminārs
"Sports un veselība"

Norises datumi, laiki

Mērķa grupa

7

07.12. plkst.16.0019.00

veselības un fiziskās
sporta skolotāji
aktivitātes joma

8

08.12. plkst.15.0018.00

kultūrizpratnes un
vizuālās mākslas
pašizpausmes mākslā
skolotāji
joma

tiešsaistes
seminārs

8

08.12. un 15.12.
plkst.13.00-15.30

audzināšanas
jautājumi

tiešsaistes
kursi

8

08.12. plkst.15.3018.30

fizikas,
dabaszinību un
inženierzinātņu,
dizaina un tehnoloģiju dizaina un
joma
tehnoloģiju jomas
pedagogi

tiešsaistes
seminārs

9

09.12. plkst.10.0013.00

9. klašu un 10.-12.
klašu skolēni

tiešsaistes
olimpiāde

13

13.12. plkst.15.00 18.00

tehnoloģiju joma

sākumskolas
skolotāji

dizaina un
tiešsaistes
tehnoloģiju skolotāji seminārs

Skolēna snieguma vērtēšana
vizuālajā mākslā
Saskarsmes procesa virzība
efektīvai sadarbībai ar
vecākiem - sākumskolas
skolotājiem (2.grupa)
Starpdisciplināras mācības
fizikas un izženierzinātņu,
dizaina tehnoloģiju jomā.
Mārupes Valsts ģimnāzija
pieredzes seminārs
Vēstures 28. olimpiādes 2.
posms 9. klašu un 10. - 12.
klašu skolēniem
Diferencētu uzdevumu
veidošana un vērtēšana
dizainā un tehnoloģijās

Lektori

Kontaktpersona

Antra Šverna, Krimuldas
vidusskola

Iveta Razumovska,
t.67105534,
iveta.razumovska@riga.lv

4

e-vide (MS Teams)

Baiba Vaivare,
Dace Sondare, t.67105541,
Privātskolas "Patnis"
dace.sondare@riga.lv
vizuālās mākslas skolotāja

6

e-vide (MS Teams)

Dace Lapiņa, psiholoģe

4

e-vide (MS Teams)

Modris Šāvējs, Gatis
Aija Krečko, t.67105545,
Maķevics, Mārupes Valsts
aija.krecko@eriga.lv
ģimnāzijas skolotāji
Iveta Razumovska,
t.67105534,
iveta.razumovska@riga.lv

e-vide

4

e-vide (MS Teams)

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

Elīza Spilnere,
Sandra Dārzniece, Skola
2030 ekspertes

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

3

