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

Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides plāns
2020. gada DECEMBRIS
Sākuma
Norises datumi, laiki
datums

profesionālās
pilnveides
pasākuma
forma

Mērķa grupa

mērķgrupas
precizējums

vispārizglītojošo skolu
tiešsaistes
skolotāji, kuri sāk darbu
seminārs
Ms Teams

1

01.12., 08.12. plkst. 15.0016.30

visi pedagogi

1

01.12. plkst. 10.00

10.-12. klašu skolēni

1

01.12. plkst.15.00 - 18.00

matemātikas joma

1

01.12. plkst.15.00 - 18.30

1

Pasākums

Microsoft Teams izmantošana
skolas darbā

Programmstun
Norises vieta
das

4

e - vide (Microsoft
Teams)

Lektori

Kontaktpersona

Vjačeslavs Gaidamaka, Rīgas 53.
vidusskolas informātikas skolotājs

Inga Liepniece, t.67105544,
inga.liepniece@riga.lv
Sarmīte Katkeviča,
t.67105581,
sarmite.katkevica@riga.lv
Sandra Graudiņa,
t.67105540,
sandra.graudina@riga.lv

olimpiāde

Vācu valodas valsts 51.
olimpiādes 2.posms

pamatskolas
matemātikas skolotāji

tiešsaistes
seminārs

Novada matemātikas olimpiādes
tēma 5.-8. klasei

4

e-vide

Maruta Avotiņa, Mg. math., LU A. Liepas
NMS vadītāja, LU lektore

sociālā un
pilsoniskā joma

vēstures un sociālo
zinību skolotāji

tiešsaistes
seminārs

Akcenti mācību satura un
pieejas īstenošanā sociālās un
pilsoniskās jomas ietvaros

5

e-vide

Santa Kazaka, Āgenskalna Valsts
Iveta Razumovska,
ģimnāzija; Liene Ozoliņa, Rīgas Franču
iveta.razumovska@riga.lv,
licejs; Aija Biteniece, Rīgas 84. vidusskola t.67105534

01.12., 03.12. plkst.16.00 19.00

veselības un
fiziskās aktivitātes
mācību joma

sporta skolotāji

Atbalsts pedagogiem
tiešsaistes kursi kompetenču pieejas ieviešanā
mācību procesā

8

e-vide (Zoom
platforma)

Gunta Falka, Rīgas Angļu ģimnāzija

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

2

02.12. plkst.15.00 - 18.00

veselības un
fiziskās aktivitātes
mācību joma

sporta skolotāji

tiešsaistes
seminārs

4

e-vide

Iveta Daude, Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

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

2

02.12., 09.12. plkst.15.00 18.00

kultūras izpratnes
un pašizpausmes
mākslā joma

mūzikas skolotāji

Mūzikas stunda vispārizglītojošā
tiešsaistes kursi skolā - idejas attālināto mācību
īstenošanai

12

e-vide

Elīna Skuja, Eva Turlute, Friča
Brīvzemnieka pamatskola

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

2

02.12., 09.12. plkst. 9.30 12.30

pirmsskolas
izglītības iestāžu
skolotāji

8

e-vide (Zoom)

Inese Eglīte, Rīgas 14. pirmsskolas
izglītības iestādes vadītājas vietniece

3

03.12. plkst.16.00 - 19.00

sociālā un
pilsoniskā joma

4

e-vide (Zoom)

Annija Bergmane, Salaspils 1. vidusskola

4

04.12., 07.12. plkst. 14.0017.00

visi skolotāji

8

e-vide (Zoom)

Inga Dreimane, psiholoģe

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

4

04.12., 11.12. plkst.15.0017.15

audzināšanas joma visi pedagogi

6

e-vide (Zoom)

Kadrija Beirote, Rīgas 6. vidusskolas
pedagogs

Kitija Čipāne, t 67105546,
kitija.cipane@riga.lv

vēstures un sociālo
zinību skolotāji

Sporta stundas attālināti -jauna
pieredze un izaicinājumi

Daudzveidīgi uzdevumi atālinātā
tiešsaistes kursi mācību procesa īstenošanā
pirmsskolā
Efektīva mācību stunda
tiešsaistes
attālinātajā mācību procesā
seminārs
vēsturē un sociālājās zinībās
Speciālās zināšanas
tiešsaistes kursi pedagogiem bērnu tiesību
aizsardzības jomā
Vecāku un pedagogu
tiešsaistes kursi savstarpējās komunikācijas
problēmas un risinājumi

skat. rīkojumu

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

1
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Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides plāns
2020. gada DECEMBRIS
Sākuma
Norises datumi, laiki
datums

Mērķa grupa

mērķgrupas
precizējums

profesionālās
pilnveides
pasākuma
forma

Pasākums

Speciālās zināšanas bērnu
tiesību aizsardzības jomā
tiešsaistes kursi izglītības iestāžu tehniskajiem
darbiniekiem (16. grupa) KURSI
IR PAR MAKSU

Programmstun
Norises vieta
das

Lektori

Kontaktpersona

8

e-vide (Zoom)

Inga Dreimane, psiholoģe

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

Mācību saturs un pieeja
vizuālajā mākslā 7. klasē
(2.grupa)

4

e-vide (Microsoft
Team)

Austra Avotiņa, LU

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

Mācību pieeja un uzdevumi
vizuālajā mākslā 1. klasē

4

e-vide (Microsoft
Team)

Baiba Sīmane-Ambaine, RCDP, vizuālās
mākslas skolotāja

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

Integrēts mācību saturs un
tiešsaistes kursi metodika kultūrizpratnes
veicināšanai sākumskolā

8

e-vide (Microsoft
Team)

Gunta Siliņa-Jasjukeviča, LU, Dr. paed.,
docente, pētniece

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

tiešsaistes
seminārs

Novada matemātikas olimpiādes
tēma 9.-12. klasei

4

e-vide

Maruta Avotiņa, Mg. math., LU A. Liepas
NMS vadītāja, LU lektore

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

Latviešu valodas mācības
4.klasē mazākumtautību skolā

4

e-vide, ZOOM

Ingrīda Jermacāne, Rīgas 13. vidusskolas Aija Krečko, t. 67105545,
latviešu valodas skolotāja
aija.krecko@riga.lv

Skolēna snieguma vērtēšana
vizuālajā mākslā

4

e-vide

Ilze Kadiķe, vizuālās mākslas speciāliste

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

8

e-vide (ZOOM)

Inga Dreimane, psiholoģe

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

04.12., 07.12. plkst.9.0012.00

izglītības iestāžu
tehniskie darbinieki

7

07.12. plkst.15.00-18.00

kultūras izpratnes
un pašizpausmes
mākslā joma

8

08.12. plkst.15.30-18.30

kultūras izpratnes
un pašizpausmes
mākslā joma

8

08.12., 10.12. no plkst.15.00sākumskolas
17.15; 11.12. no plkst. 15.00skolotāji
16.30

8

08.12. plkst.15.00 - 18.00

matemātikas joma

8

08.12., 15.12. plkst.15.0016.30

valodu joma

9

09.12. plkst.15.00-18.00

kultūras izpratnes
un pašizpausmes
mākslā joma

9

09.12., 11.12. plkst. 14.0017.00

visi skolotāji

Speciālās zināšanas
tiešsaistes kursi pedagogiem bērnu tiesību
aizsardzības jomā

10

10.12. plkst. 10.00

9. un 10.-12. klašu
skolēni

tiešsaistes
olimpiāde

Vēstures valsts 27. olimpiādes
2. posms

skat.rīkojumu

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

17

17.12. plkst.10.00

11.-12. klašu skolēni

tiešsaistes
olimpiāde

Filozofijas valsts 7. olimpiādes
2. posms

skat.rīkojumu

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

4

vizuālās mākslas
skolotāji, kuri
seminārs
2020./2021.m.g. māca
7. klasi
vizuālās mākslas
skolotāji, kuri
seminārs
2020./2021.m.g. māca
1. klasi

vidusskolas
matemātikas skolotāji

latviešu kā otrās
tiešsaistes
valodas skolotāji, kuri
seminārs
strādā 4. klasēs
vizuālās mākslas
skolotāji, kuri strādā 4. seminārs
vai 7. klasē

2

