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(mācīšanās iespējama jūsu izvēlētajā pilsētā/novadā/izglītības iestādē, ja grupā ir ne mazāk kā 15 dalībnieku) 

 

 

Nr.p.k. Mērķauditorija Programmas nosaukums Stundas Programmas tematika 

Cena  

1 dalībniekam  

(EUR ar PVN) 

1.  Klašu audzinātāji Efektīva klases stunda 6 ✓ Klases  stunda 21. gadsimtā. 

✓ Sevis menedžments. 

✓ Karjeras izglītības aspekti un mūžizglītības nozīmes 

akcentēšana klases stundā. 

✓ Mediju izglītība un IT izmantošana. 

✓ Starpkultūras izglītības aspektu īstenošana. 

✓ Pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas  īstenošana. 
 

EUR 18.00 

2.  Visi pedagogi Vecāku pedagoģiskā 

kompetence 

6 ✓ Kāpēc ir aktuāli rūpēties par vecāku pedagoģisko 

kompetenci?  

✓ Aktivitātes skolā vecāku pedagoģiskās kompetences 

pilnveidei. 

 

EUR 18.00 

3.  Visi pedagogi Kā panākt vecāku un 

pedagogu  veiksmīgu 

sadarbību 

6 ✓ Vecāku un pedagogu savstarpējas sapratnes un 

uzticēšanās veidošanās. 

✓ Komunikācijas modelis pedagoga un vecāku 

individuālajās sarunās.  

 

EUR 18.00 

4.  Visi pedagogi Pozitīvas audzināšanas 

principi 

6 ✓ Bērnu nevēlamas uzvedības iemesli un cēloņi. 

✓ Pieci pozitīvas audzināšanas principi. 

✓ Mācīšanās un ārpus skolas nodarbību apmeklēšanas 

motivācija. 

✓ Pieaugušo un bērnu veiksmīgas sadarbības principi. 

EUR 18.00 
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5.  Sākumskolas 

pedagogi  

Skolēna pašvadīta 

mācīšanās 

8 ✓ Pašvadīta mācīšanās- iespēja un izaicinājums mācību 

procesā. 

✓ Pašvadītas mācīšanās attīstīšanas paņēmieni. 

✓ Uzdevumu izvēle pašvadītas mācīšanās veicināšanai. 

✓ Vērtēšana. 
 

EUR 24.00 

6.  Visi pedagogi Kā motivēt skolēnu ar 

speciālām vajadzībām 

mācīties? 

8 ✓ Motivācija un veicinošas metodes skolēniem ar 

mācīšanās traucējumiem. 

✓ Iemesli, kāpēc skolēns nevēlas mācīties. 

✓ Mācīšanās traucējumu būtība un specifika mācīšanās 

procesā. 

✓ Uzvedību problēmu cēloņi un risinājumi. 

 

EUR 24.00 

7.  Mājturības un 

tehnoloģiju 

skolotāji 

Dizaina process no 

vajadzību apzināšanas līdz 

izstrādājuma pilnveidei 

16 ✓ Mācību procesa organizēšana skolēnu lietpratības 

attīstīšanai mājturības stundās. 

✓ Dizaina procesa posmi: vajadzību un iespēju 

apzināšana, problēmas formulēšana un risinājuma 

meklēšana un izvēle. 

✓ Dizaina procesa posmi: izstrādājuma plānošana un 

īstenošana. 

✓ Dizaina procesa posmi: darba procesa (prasmju) un 

izstrādājuma vērtēšana un izstrādājuma pilnveide. 

 

EUR 48.00 

8.  5.-9.klašu 

skolotāji 

Efektīva mācību stunda 5.-

9.klasē 

12 ✓ Sistēmiskā pieeja izglītības satura izstrādē un  

ieviešanā. 

✓ Sasniedzamā rezultāta izvirzīšana un sasniegšana.  

✓ Domāšana par mācīšanos.  

EUR 36.00 
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✓ Jēgpilni uzdevumi mācību stundā.  

✓ Atgriezeniskā saite stundā un skolotāju darbā. 

✓ Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana. 

✓ Mācību stundas analīze kā izaugsmes iespēja. 

Pedagoga pašvērtējums un refleksija par stundu. 

 

9.  Visi pedagogi ar 

nelielām 

priekšzināšanām 

Microsoft Office rīku 

lietošana (pedagogiem ar 

nelielām priekšzināšanām) 

12 ✓ Darbs internetā. Darbs ar e-pastu. 

✓ Darbs ar teksta apstrādes programmu (MS Word). 

✓ Mājas darbs: informācijas meklēšana internetā, 

dokumenta noformēšana, e-pasta izsūtīšana. 

✓ Prezentāciju izstrāde MS PowerPoint vidē. 

✓ Mājas darbs: Informācijas meklēšana internetā, 

prezentācijas izstrāde, prezentācijas izsūtīšana pa e-

pastu. 

✓ Tabulu noformēšana un vienkāršu aprēķinu veikšana 

ar MS Excel. 

 

EUR 36.00 

10.  Informātikas, 

datorikas un 

programmēšanas 

skolotāji 

Programmēšanas pamatu 

apguve pamatskolā un 

vidusskolā, izmantojot C++ 

8 ✓ Programmēšanas valodas, vide un programmēšanas 

procesi.  

✓ Mainīgie, mainīgo deklarācija un inicializācija. 

✓ Lineāri un sazaroti algoritmi.  

✓ Cikli programmēšanā un to veidi.  

✓ Masīva jēdziens un masīvu izmantošana. 

Konkatenācija. 

 

 

EUR 24.00 
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11.  Matemātikas 

jomas pedagogi 

IT lietošana matemātikas 

stundās  5. – 9. klasē 

12 ✓ Mācību stundas plānošana. 

✓ Kā plānot stundu, lai skolēns būtu atbildīgs par 

savām sekmēm? 

✓ Skolēna dažādo prasmju attīstīšana.   

✓ Kahoot lietošanas iespējas mācību stundas 

dažādošanai. 

✓ Google piedāvāto iespēju izmantošana mūsdienīgai 

mācību stundai. 

✓ Google veidlapu izmantošana. 

✓ QR koda izmantošana. QR code. 

 

EUR 36.00 

12.  Pirmsskolas 

pedagogi 

Uzvedības problēmas 

pirmsskolā bērniem ar 

komunikācijas un 

uzvedības problēmām 

10 ✓ Faktori, kas veicina agresīvas un neapmierinošas 

uzvedības veidošanos bērniem ar uzvedības un 

saskarsmes problēmām. 

✓ Sensoro maņu nozīme pirmsskolas vidē (redze, 

dzirde, oža, tauste, garša). 

✓ Maņu analīze. Sensorās vajadzības. Būtiskākie 

izaicinājumi  mācību laikā. 

✓ Praktisku risinājumu izstrāde pirmsskolā uzvedības 

problēmu mazināšanai, izmantojot pozitīvās 

motivēšanas sistēmas un vizuālo atbalstu. 

✓ Uzvedības noteikumu nozīme pirmsskolas vidē, to 

veidošana un vizualizēšana. 

✓ Problēmsituāciju identificēšana mācību vidē un 

risinājumu izstrāde. 

 

EUR 30.00 
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13.  Visi pedagogi (ar 

interesi 

dokumentu 

kopīgošanai) 

Office 365 un citu 

tiešsaistes rīku 

izmantošana mācību 

procesā 

8 ✓ Office365  iespējas. E-pasts, datu glabāšana One 

Drive, datu kopīgošana.  

✓ Tiešsaistes Office365 lietojumprogrammas, to 

atšķirība no parastajām programmām. 

✓ Aptauju veidošana (Office, Google). 

✓ Stundu veidošanas palīglīdzekļi, kontroldarbi 

(Office, ClassFlow, Kahoot) u.c. 

 

EUR 24.00 

14.  Visi pedagogi Digitālās prasmes un/ vai 

digitālā caurvija mācību 

procesā 21. gadsimta 

prasmju attīstīšanai 

8 ✓ Kompetenču pieeja izglītībā. Digitālā caurvija. 

✓ IKT iespējas skolēnu digitālās prasmes pilnveidei. 

Mācību procesa produktivitāte.  

✓ Atbildīga un mērķtiecīga citu radītu digitālo resursu 

meklēšana un lietošana, izmantojot digitālos rīkus:  

• interaktīvā tāfele, 

• projektors un ekrāns, 

• dators un tā sasaiste ar telefonu, 

• aplikāciju izmantošana telefonā/ planšetē, 

• interneta tīkls un wifi tīkla iespējas, 

• digitālo resursu izmantošanas iespējas 

(activboard, kahoot, skolotajs.lv), 

• balsošanas pulšu komplekta izmantošana mācību 

procesā (ja tāds skolā ir pieejams). 

✓ Noteikumi, kurus jāievēro, lietojot informācijas 

nesējus, to skaitā digitālās ierīces (attālums līdz 

ierīcei, ķermeņa stāvoklis). 

 

EUR 24.00 
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15.  Visi pedagogi Speciālās zināšanas 

pedagogiem bērnu 

tiesību aizsardzības jomā 

8 ✓ Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti 

bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

✓ Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību 

aizsardzībā. 

✓ Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību 

aizsardzības nodrošināšanā. 

✓ Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi. 

✓ Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; 

vardarbība bērna ģimenē (vardarbība vecāku starpā/ 

pret partneri, vardarbības veidi un pazīmes). 

✓  Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu. 

✓ Atbalsts nepilngadīgajam kriminālprocesā, 

civilprocesā, administratīvajā procesā un 

administratīvo pārkāpumu procesā. 

 

EUR 24.00 

16.  Pirmsskolas 

skolotāju palīgi 

“Modelī 1+2” 

Bērnu emocionālā 

audzināšana 

12 ✓ Bērna attīstība un temperaments (bērna aktivitāte 

dažādās situācijās, reakcija uz jauno, uzmanības 

noturība, neatlaidība). 

✓ Ritms kā audzināšanas un mācīšanas līdzeklis 

(dienas ritma pedagoģiski psiholoģiskie aspekti). 

✓ Rotaļas un spēles bērna ikdienā (pieaugušo un bērnu 

ierosinātās rotaļas).  

✓ Grupas darbinieku sadarbība.  

✓ Kā darbiniekiem veidot pozitīvo emociju uzkrājumu. 

✓ Bērna vecumposmu attīstības likumsakarības. 

✓ Pozitīvā audzināšana. 

EUR 36.00 
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✓ Efektīva komunikācija ar bērnu. 

✓ Ritms kā audzināšanas un disciplinēšanas metode. 

 

17.  Pirmsskolas 

pedagogi 

Pedagogu un vecāku 

efektīva sadarbība 

pirmsskolā 

8 ✓ Pedagogu psiholoģiskās kompetences aspekti 

saskarsmē ar vecākiem. 

✓ Saskarsmes procesa virzības maiņa efektīvai 

sadarbībai ar izteikti emocionāliem vecākiem. 

 

EUR 24.00 

18.  Visi pedagogi Skolas fiziskās un 

psiholoģiskās vides loma 

skolēnu uzvedībā 

6 ✓ Skolas fiziskā un psiholoģiskā vide. 

✓ Vides (fiziskās un psiholoģiskās) un disciplinētības 

savstarpējā saistība. 

 

EUR 18.00 

19.  Visi pedagogi Tikumiskās audzināšanas 

izaicinājumi mūsdienās 

6 ✓ Tikuma pratības būtība, tās veidošanās nosacījumi un 

saikne ar personības morāli. 

✓ Tikumiskās audzināšanas saturs. 

✓ Kompetences, kas nepieciešamas skolotājam skolēna 

tikuma pratības veicināšanas gaitā. 

✓ Tikumiskās audzināšanas metodes   - riski un 

iespējas. 

✓ Tikuma pratības veicināšanai paredzētās aktivitātes 

scenārija prezentācija. 

 

EUR 18.00 

20.  Visi pedagogi Vērtību un  tikumu 

izpratnes pilnveidošanas 

iespējas skolēnu 

tikumiskajā audzināšanā   

6 ✓ Vērtības un to nozīme skolēna personībai. 

✓ Audzināšanas procesā būtiskākie izkopjamie tikumi: 

atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, 

laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, 

EUR 18.00 
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solidaritāte, taisnīgums, tolerance. 

✓ Sava mācību metodiskā līdzekļa tikumiskās 

audzināšanas aktuālo tēmu izpratnes veicināšanai 

prezentācija. 

 

21.  Visi pedagogi Pilsoniskās līdzdalības 

prasmju attīstība mācību 

procesā 

8 ✓ Pilsoniskās līdzdalības jēdziens, mērķi. 

✓ Pilsoniskās līdzdalības struktūra. 

✓ Pilsonisko līdzdalību veicinoša mācīšanās, 

līdzdalības kompetence ārpus skolas. 

✓ Pilsoniskās līdzdalības līmeņi  (no manipulācijas 

līmeņa, kad skolēns piedalās, neietekmējot lēmumus 

un rezultātus, līdz vienlīdzībai lēmumu pieņemšanā, 

kad skolēns rada un īsteno idejas). 

✓ Pilsoniskās līdzdalības prasmju attīstība. 

✓ Pilsoniskās līdzdalības formas un metodes (dažādas 

politiskās līdzdalības formas un atbilstošas metodes, 

kuras veido jēgpilnas pilsoniskās līdzdalības pieredzi 

skolēnam), atgriezeniskās saites nozīme un 

nodošanas formas. 

 

EUR 24.00 

22.  Mūzikas 

pedagogi 

Mūsdienīga un 

kompetencēs balstīta 

mūzikas izglītība 

12 ✓ Kompetenču pieejas izmantošana mūzikas mācībā 

✓ Diferencēta pieeja mūzikas mācīšanā 

✓ Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 

izmantošana mūzikas stundās. Kompetenču pieejā 

balstīta muzikālā izglītība, stundu veidošana. 

✓ Radoši daudzveidīga un attīstoša mūzikas stunda. 

EUR 36.00 
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✓ Vokālais darbs, unisona veidošana. Mūzikas 

skolotāja uzdevumi mūsdienu izglītības kontekstā. 

 

23.  Pirmsskolas 

mūzikas pedagogi 

Ritma nozīme bērna 

attīstībā pirmsskolā 

12 ✓ Ritma izjūtas attīstīšanas paņēmieni, ritmisko spēju 

korelācija ar bērnu runas, valodas un kustību 

koordinācijas attīstību. 

✓ Metodiskie paņēmieni mūsdienīgai muzikāli ritmisko 

kustību apguves veicināšanai. 

✓ Radošo spēju attīstīšana rotaļu daudzveidībā. 

 

EUR 36.00 

24.  Ekonomikas, 

sociālo zinību 

pedagogi 

Didaktiskā spēle  kā 

skolēnu  mācību 

motivācijas veidotājs 

8 ✓ Skolotāja loma kompetencēs balstītai satura apguvē 

sociālā un pilsoniskajā jomā. 

✓ Didaktisko spēļu izmantošana un dažādu sociālās un 

pilsoniskās jomas mācību priekšmetu satura 

integrēšanā. 

✓ Uzņēmējkompetences veidošanas iespējas sociālās 

un pilsoniskās jomas mācību satura apguves procesā. 

 

EUR 24.00 

25.  Pirmsskolas 

sporta pedagogi 

Integrētas sporta 

rotaļnodarbības inovatīvie 

risinājumi pirmsskolā 

8 ✓ Integrētas rotaļnodarbības raksturojums, mērķi un 

uzdevumi atbilstoši bērna fiziskajai un emocionālai 

sagatavotībai, kā arī individuālām īpatnībām. 

✓ Integrētas rotaļnodarbība konkrētā vecumposmā – 

(3-6 gadi). 

✓ Kustību rotaļas teorētiskie un praktiskie aspekti. 

✓ Sporta aktivitātes netiešai lasīt un rakstīt mācīšanai 

un bērnu matemātisko priekšstatu veidošanai. 

EUR 24.00 
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26.  Visi pedagogi Dinamiskās pauzes 

izmantošana mācību 

procesā skolēnu stājas 

attīstīšanai un 

nostiprināšanai 

8 ✓ Dinamiskās pauzes saturs, metodika un praktiskais 

pielietojums mācību procesā. 

✓ Fiziskie vingrinājumi un vingrojumi mācību procesā 

skolēnu stājas attīstīšanai un nostiprināšanai 

✓ Rotaļu un sižetisko tēmu pielietojums darbā ar 

dažāda vecuma bērniem. 

EUR 24.00 
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