
Pieteikšanās uz pasākumiem

http://riimc.lv/lv/pedagogiem/seminari

Pedagogu attālinātās profesionālo kompetenču pilnveides plāns

2020. gada APRĪLIS

Sākum

a 

datums

Norises datumi, laiki Mērķa grupa
mērķgrupas 

precizējums

profesionāl

ās 

pilnveides 

pasākuma 

forma

Pasākums

Program

mstunda

s

Norises vieta Lektori Kontaktpersona

15
15.04. plkst.13.00-

14.30

izglītības iestāžu 

vadība

skolu direktori, 

vietnieki
seminārs

Projekts "Durvis"  6. 

seminārs "Kā organizēt 

mācību procesu attālināti?"

4 e-vide (ZOOM)

Rīgas Juglas 

vidusskolas vadības 

komanda,pedagogi

Sandra Cīrule, t. 

67105579, 

sandra.cirule@riga.lv

15

15.04., 22.04., 

29.04. plkst.14.00-

16.00

tehnoloģiju joma 

informātikas, 

programmēšana

s un datorikas 

skolotāji

kursi
Ievads 3D modelēšanā un 

3D printēšanā pedagogiem
12 e-vide (ZOOM)

Einārs Edžiņš, Baltic 

3D dizaineris

Sandra Graudiņa, 

t.67105540, 

sandra.graudina@riga.

lv

15
15.04. plkst. 15.00-

17.00

visi skolotāji, 

kuri iesāka 1. 

nod. 11.03., 

grupa 

nokomplektēta

kursi

Speciālās zināšanas 

pedagogiem bērnu tiesību 

aizsardzības jomā

4h e-vide (ZOOM)
Inga Dreimane, 

psihologs  

Inga Liepniece, t. 

67105544. 

inga.liepniece@riga.lv

15
15.04., 22.04. plkst. 

15.00- 17.30
visi skolotāji seminārs

Metodiskais atbalsts 

attālinātai mācīšanai 

Microsoft Teams vidē un 

testu veidošana, izmantojot 

Formas, mācību stundu 

plānošana OneNote

8h
e- vide (Microsoft 

Teams)

Gundars Škipars, 

Rīgas Juglas 

vidusskola

Daina Keidāne,  t. 

67105550, 

daina.keidane@riga.lv

16
16.04., 21.04.plkst. 

14.00-16.00
visi skolotāji seminārs

Attālinātā mācību procesa 

uzdevumu veidošana un 

formulēšana

4h e-vide (ZOOM)

Andžela Sokolova, 

Mārupes Valsts 

ģimnāzijas direktora 

vietniece

Sarmīte Katkeviča, t. 

67105581, 

sarmite.katkevica@rig

a.lv

16
16.04., 21.04. plkst. 

12.00-13.30
visi skolotāji seminārs

Microsoft Teams 

izmantošana skolas darbā
4h

e - vide (Microsoft 

Teams)

Tālivaldis Mežis, 

Rīgas 25. 

vidusskolas 

direktora vietnieks

Dace Sondare, 

t.67105541, 

dace.sondare@riga.lv
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16

16.04., 23.04., 

30.04., 06.05., 

20.05. plkt.14.00-

17.00

Dabaszinātņu 

joma 

bioloģijas, 

ķīmijas, fizikas, 

ģeogrāfijas 

pamatskolas 

posma  pedagogi

kursi

Atbalsts dabaszinātņu 

jomas priekšmetu mācību 

stundas sasniedzamā 

rezultāta plānošanā un 

starpdisciplināro  

uzdevumu  veidošana 7.-

9.klasēs

24h e-vide (ZOOM)

Santa Brutāne, 

Mežciema 

pamatskola

Daina.Keidane,  

t.67105550, 

daina.keidane@riga.lv

16
16.04. plkst.10.00 - 

11.00

izglītības iestāžu 

vadība

skolu direktori un 

vietnieki

seminārs - 

pieredzes 

stāsts 

Rīgas 45. vidusskolas 

pieredze attālināto mācību 

organizēšanā

1h e-vide (ZOOM)

Baiba Neimane, 

Rīgas 45. 

vidusskoals 

direktore

Kitija Čipāne, 

t.67105546, 

kitija.cipane@riga.lv

17
17.04. plkst. 11.00 - 

12.00

izglītības iestāžu 

vadība

skolu direktori un 

vietnieki

seminārs - 

pieredzes 

stāsts 

Rīgas Imantas vidusskolas 

pieredze attālināto mācību 

organizēšanā

2 h 
e - vide (Microsoft 

Teams)

Ingūna Helviga, 

Rīgas Imantas 

vidusskolas 

direktore, Gunta 

Kaula, direktores 

vietniece izglītības 

jomā, Ginta 

Revizore, direktores 

vietniece izglītības 

jomā

Inga Draveniece, t. 

67105547, 

inga.draveniece@riga.l

v

20
20.04.plkst 15.00 - 

18.00

Dabaszinātņu 

joma 
seminārs

Attālinātās mācīšanās 

atgriezeniskās saites 

iegūšana ar dažādiem ITK 

rīkiem

4h e-vide (ZOOM)
Vita Ozola, Rīgas 

25. vidusskola

Daina Keidāne,  t. 

67105550, 

daina.keidane@riga.lv
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20
20.04., plkst.14.00-

16.15
visi skolotāji

vispārizglītojošo 

skolu skolotāji

meistarkla

se

Tiešsaistes tikšanās - ērti, 

efektīvi, droši
3h

E-vide tiks 

precizēta

Indra Markova, 

sertificēta 

supevizore, koučs 

un Audemio.lv 

vadītāja, Datu valsts 

inspekcijas 

apstiprināta datu 

aizsardzības 

speciālista 

kvalifikācija

Zane Namatēva, t. 

67105129, 

zane.namateva@riga.l

v

21
21.04., plkst.10.00-

11.00

izglītības iestāžu 

vadība
skolu direktori

seminārs - 

pieredzes 

stāsts 

Rīgas 64. vidusskolas 

pieredze attālināto mācību 

organizēšanā

1h
E-vide tiks 

precizēta

Ernests Sviklis, 

Rīgas 64. 

vidusskolas 

direktors

Zane Namatēva, t. 

67105129, 

zane.namateva@riga.l

v

21

21.04., 05.05., 

19.05., 02.06., 

plkst. 14.00-16.15

izglītības iestāžu 

vadība
skolu direktori

supervīzij

a

Pedagogu profesionālās 

pilnveides supervīzija skolu 

direktoriem

12h
E-vide tiks 

precizēta

Indra Markova, 

sertificēta 

supevizore, koučs 

un Audemio.lv 

vadītāja

Zane Namatēva, t. 

67105129, 

zane.namateva@riga.l

v

22

22.04., 06.05., 

20.05., 03.06. 

plkst.14.00-16.15

izglītības iestāžu 

vadība

vispārējo 

izglītības skolu 

direktoru 

vietnieki 

supervīzij

a

Supervīzija skolu direktoru 

vietniekiem 
12h

E-vide tiks 

precizēta

Indra Markova, 

sertificēta 

supevizore, koučs 

un Audemio.lv 

vadītāja

Zane Namatēva, t. 

67105129, 

zane.namateva@riga.l

v
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23
23.04., plkst.14.00-

16.15

izglītības iestāžu 

vadība
skolu direktori

meistarkla

se

Vadītājs, komanda, 

komunikācija. Pārmaiņu-

krīzes laiks.

3h
E-vide tiks 

precizēta

Indra Markova, 

sertificēta 

supevizore, koučs 

un Audemio.lv 

vadītāja, Datu valsts 

inspekcijas 

apstiprināta datu 

aizsardzības 

speciālista 

kvalifikācija

Zane Namatēva, t. 

67105129, 

zane.namateva@riga.l

v

23

23.04. plkst. 19.30; 

24.04. plkst. 14.00-

15.30

matemātikas 

joma

5.-9.klašu 

matemātikas 

skolotāji

kursi

Pieredzes apmaiņa  

matemātikas mācībām 

attālināti

4 e-vide (Zoom)

Gundega Ozola, 

Mārupes Valsts 

ģimnāzijas 

matemātikas 

skolotāja

Sandra Graudiņa, 

t.67105540, 

sandra.graudina@riga.

lv

23

23.04., 30.04., 

07.05. plkst.10.00-

12.15

izglītības iestāžu 

vadība

pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

metodiķi

kursi

Mācīšanās darbībā "Action 

learning" pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

metodiķiem

12h
e-vide tiks 

precizēta

Lāsma Poļikeviča, 

sertificēts koučs

Zane Namatēva, t. 

67105129, 

zane.namateva@riga.l

v

23

23.04.,29.04. plkst. 

14.00-17.00, 

pārējie datumi tiks 

precizēti pirmajā 

nodarbībā

valodu joma 
svešvalodu 

skolotāji
kursi

Atbalsts pedagogiem 

kompetenču pieejas 

ieviešanā mācību procesā. 

(3. modulis) "Pedagogu 

sadarbības organizēšana, 

stundu vērošana"

16h e-vide (ZOOM)

Andžela Sokolova, 

Mārupes Valsts 

ģimnāzijas direktora 

vietniece

Sarmīte Katkeviča, t. 

67105581, 

sarmite.katkevica@rig

a.lv

23
23.04., 30.04. plkst. 

14.00-17.00
visi skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Speciālās zināšanas 

pedagogiem bērnu tiesību 

aizsardzības jomā

8h e-vide (ZOOM)
Inga Dreimane, 

psihologs

Inga Liepniece, t. 

67105544. 

inga.liepniece@riga.lv
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27
27.04.,30.04. plkst. 

14.00

audzināšanas 

joma
kursi

Pusaudžu attīstība un 

attiecības bez mobinga
6h e - vide (ZOOM)

Inga Dreimane, 

psihologs

Kitija Čipāne, 

t.67105546, 

kitija.cipane@riga.lv
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