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

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

1

Mērķa grupa

01.03. plkst.15.00- 18.00 dabaszinātņu joma ķīmijas skolotāji

8.-10. un 11.-12.
klašu skolēni divās
grupās

2

02.03.plkst.10.00

2

02.03., 04.03., 09.03.
vispārizglītojošo
plkst.15.00-16.30; 11.03.
skolu pedagogi
plkst.15.00-17.15

3

03.03. plkst.15.00-18.00

3

03.03. plkst.9.30-12.30,
pirmsskolas
04.03. plkst.13.00-16.00,
izglītības iestāžu
05.03. un 12.03. plkst.
skolotāji
13.00-16.00

3

03.03., 10.03.,24.03.
plkst.15.00-16.30

3

mērķgrupas
precizējums

03.03. un 10.03. plkst.
10.00-13.00

tehnoloģiju joma

tiešsaistes
metodiskais
seminārs

Pārceltais seminārs no 15.02.
Ķīmijas mācību saturs un
sasniedzamie rezultāti
attālinātās mācīšanās laikā

tiešsaistes
olimpiāde

Rīgas informātikas
(programmēšanas) 34.
olimpiāde

tiešsaistes
kursi

Attālinātais skolotāja darbs
un uzdevumu veidošana
Microsoft Teams vidē

tiešsaistes
10. klašu dizaina un
seminārs tehnoloģiju skolotāji
diskusija

valodu joma,
latviešu valodas un
mākslas un kultūras
literatūras skolotāji
pašizpausmes joma

izglītības iestāžu
tehniskie darbinieki

profesionālās
pilnveides
Pasākums
pasākuma
forma

tiešsaistes
kursi

Attālinātais darbs dizaina un
tehnoloģiju mācībās
10.klasēs
Mērķtiecīgas mācību vides
veidošana un mācību
procesa organizēšana
pirmsskolā (3.grupa)

Program
mstunda Norises vieta
s

4

e-vide

Lektori

Kontaktpersona

Daina Keidāne, t.
Karīna Kostrjukova, Rīgas
67105550,
21. vidusskola
daina.keidane@riga.lv
Sandra Graudiņa,
t.67105540,
sandra.graudina@riga.lv

tiešsaiste

9

e - vide (Microsoft
Teams)

Tālivaldis Mežis, Rīgas 25.
Dace Sondare, t.67105541,
vidusskolas direktora
dace.sondare@riga.lv
vietnieks

4

e - vide (Microsoft
Teams)

Evija Rozentāle, Rīgas
Kultūru vidusskolas
direktora vietniece

16

e-vide (Zoom un
Microsoft Teams)

Inese Eglīte, Rīgas 14. pii,
Dace Sondare, t.67105541,
Anitra Meiere, Rīgas pii
dace.sondare@riga.lv
"Ligzdiņa"

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

tiešsaistes
kursi

Video un audio materiālu
apstrāde latviešu valodas un
literatūras stundām

8

e-vide (Microsoft
Team)

Vjačeslavs Gaidamaka,
Rīgas 53. vidusskola

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

tiešsaistes
kursi

Speciālās zināšanas bērnu
tiesību aizsardzības jomā
izglītības iestāžu
tehniskajiem darbiniekiem (3.
grupa) KURSI IR PAR MAKSU

8

e - vide (Zoom)

Inga Dreimane, psihologs

Zane Namatēva,
t.67105129,
zane.namateva@riga.lv
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Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides plāns
2021. gada MARTS
Sākum
Norises datumi, laiki
a
datums

4

Mērķa grupa

mērķgrupas
precizējums

pirmsskolas
04., 05.,11.03. plkst. 9.00izglītības iestāžu
12.00
skolotāji

vispārizglītojošo
skolu pedagogi

8

08.03. plkst.14.00-16.30

9

vidusskolas
09.03. plkst. 15.00- 18.00 dabaszinātņu joma dabaszinību
skolotāji

10

10.03.. plkst. 15.00-18.00 valodu joma

10

10.03.,24.03. plkst.9.0012.00

pirmsskolas
izglītības iestāžu
skolotāji

profesionālās
pilnveides
Pasākums
pasākuma
forma

Program
mstunda Norises vieta
s

Lektori

Kontaktpersona

tiešsaistes
kursi

Daudzveidīgi digitālie rīki
attālinātā mācību procesa
īstenošanai pirmsskolā
lingvistiski neviendabīgā vidē

12

e - vide (Zoom)

Inese Eglīte, Rīgas 14.
pirmsskolas izglītības
iestāde

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

tiešsaistes
kursi

Projekts "Palīdzēsim bērniem
iekļauties" 2.Modulis
"Uzvedības problēmas.
Agresija no skolēniem un
vecākiem pret pedagogiem."

3

e-vide (Ms Teams)

Līga Bērziņa, Latvijas
Autisma apvienības
priekšsēdētajā

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

tiešsaistes
metodiskais
seminārs

Vidusskolas dabaszinību
mācību saturs un
sasniedzamie rezultāti
attālinātās mācīšanās laikā

4

e-vide MS Teams

Daina Keidāne, t.
Vēsma Sūna, Ziemeļvalstu
67105550,
ģimnāzija
daina.keidane@riga.lv

metodiskā
pēcpusdiena
tiešsaistē

Mācāmies kopā : mācīšanās
tiešsaistē – paņēmieni,
vietnes un aplikācijas mācību
procesa dažādošanai

4

e-vide (Zoom)

tiešsaistes
kursi

Vērtēšanas principi
pirmsskolā

8

e-vide (Zoom)

Andžela Sokolova,
Mārupes Valsts ģimnāzijas
direktora vietniece izglītības
Sarmīte Katkeviča, t.
jomā, Rīgas Purvciema
67105581,
vidusskolas skolotājas :
sarmite.katkevica@riga.lv
Margarita Siņeļņikova,
Jekaterina Vasiļenoka,
Ludmila Vjazmitina,
Jekaterina Srebnaja
Iveta Razumovska,
Elīna Damme, Ropažu
t.67105534,
novada vidusskola
iveta.razumovska@riga.lv
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Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides plāns
2021. gada MARTS
Sākum
Norises datumi, laiki
a
datums

Mērķa grupa

mērķgrupas
precizējums

profesionālās
pilnveides
Pasākums
pasākuma
forma

Mūsdienīgs un efektīvs
izglītības iestādes vadītājs.
1. modulis.

8

e-vide (Zoom, MS
Teams)

Metodes un paņēmieni
sociālās un pilsoniskās
mācību jomas īstenošanā
pirmsskolas mācību procesā

8

e-vide (Zoom)

Daira Liepiņa, Rīgas 180.
pirmsskolas izglītības
iestāde

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

6

MS Teams

Irīda Morozova, Rīgas 25.
vidusskolas skolotāja

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

6

e - vide (Zoom)

Jānis Lūsis, Rīgas Imantas
Dace Sondare, t.67105541,
vidusskolas informātikas
dace.sondare@riga.lv
skolotājs

8

MS Teams

Jana Buboviča, IKSD
Pirmsskolas nodaļas galv.
speciāliste

e-vide (Zoom)

Iveta Razumovska,
Santa Kazaka, Āgenskalna
t.67105534,
Valsts ģimnāzija
iveta.razumovska@riga.lv

10

pirmsskolas
10.03.,17.03. plkst.10.00izglītības iestāžu
13.00
skolotāji

tiešsaistes
kursi

10

10.03. un 25.03.
plkst.15.00-17.15

audzināšanas joma visi pedagogi

tiešsaistes
kursi

10

10.03. un 17.03.
plkst.14.00-16.15

visi skolotāji

tiešsaistes
seminārs

11

pirmsskolas
11.03.,18.03. plkst. 12.00izglītības iestāžu
15.00
skolotāji

11

11.,22.,30.03.;07.04.
plkst.15.00-18.00

sociālā un
pilsoniskā joma

Kontaktpersona

tiešsaistes
kursi

10

pirmsskolas
izglītības
iestāžu
skolotāji
sociālās un
pilsoniskās mācību
jomas koordinatori

Lektori

Jana Strogonova
SIA “Growing” valdes
locekle. Biznesa
konsultante un trenere, Ieva
Inga Liepniece, t.67105544,
Tetere , SEB bankas
valdes priekšsēdētāja,
inga.liepniece@riga.lv
Oskars Kaulēns, Draudzīgā
Aicinājuma Cēsu Valsts
ģimnāzijas direktors, Inita
Irbe,Rīgas 154. PII

10.03. plkst. 10.00-12.00,
izglītības iestāžu
26.03. plkst. 10.00-14.30,
vadītāji
09.04. plkst. 13.00-14.30

skolu direktori un
pirmsskolu vadītāji

Program
mstunda Norises vieta
s

tiešsaistes
kursi

Emocionāli labvēlīgas vides
veidošana darbā ar
skolēniem un vecākiem
Google Drive un Google
classroom izmantošanas
iespējas skolotājiem
Attālinātā mācību procesa
plānošana
Skolas sociālās un
pilsoniskās mācību jomas
koordinatora loma
kompetenču pieejas
īstenošanā

16

Sarmīte Katkeviča, t.
67105581,
sarmite.katkevica@riga.lv

3
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2021. gada MARTS
Sākum
Norises datumi, laiki
a
datums

Mērķa grupa

12

12., 19.03. plkst. 10.0013.30

12

12.03. plkst. 14.00- 17.00
dabaszinātņu jomas
un 19.03. plkst 12.00skolotāji
15.00

Izglītības iestāžu
vadītāji

veselības un
fiziskās aktivitātes
joma

15

15.,18.,25.,29.03.
plkst.15.00-18.00

15

15.03. plkst.10.00 - 13.00
matemātikas joma
un 22.03. plkst. 14.00 17.00

15

15.03. plkst.13.00-14.30

tehnoloģiju joma

16

16.03. plkst.15.00-18.00

kultūras izpratnes
un pašizpausmes
mākslā joma

16.03. plkst 14.00- 17.00
16 un 18.03. plkst. 14.0017.00
16.03. plkst 10.00- 13.00
16 un 18.03. plkst. 10.0013.00

mērķgrupas
precizējums

profesionālās
pilnveides
Pasākums
pasākuma
forma

dizaina un
tehnoloģiju skolotāji
4.,7. klasē
Kultūras pamatu un
Kultūra un māksla
10. klašu skolotāji

Lektori

Kontaktpersona

tiešsaistes
kursi

Koučings vadītāja darbā

8

e-vide (Zoom)

Lauma Žubule, personīgās Inga Liepniece, t.67105544,
izaugsmes trenere
inga.liepniece@riga.lv

tiešsaistes
kursi

Socrative platformas
izmantošana skolas darbā

8

e-vide (Zoom)

Daina Keidāne, t.
Aldis Bērziņš, Rīgas Kultūru
67105550,
vidusskola
daina.keidane@riga.lv

16

e-vide (Zoom)

Gunta Falka, Rīgas Angļu
ģimnāzija

8

e-vide (Zoom)

Ineta Helmane,
Sandra Graudiņa,
Dr.paed,LU pirmsskolas un
t.67105540,
sākumizglītības nodaļas
sandra.graudina@riga.lv
vadītāja

2

e-vide (Zoom)

Madara Kosolapova, Skola Dace Sondare, t.67105541,
2030 eksperte
dace.sondare@riga.lv

4

e - vide (Microsoft
Teams)

Inese Pitkeviča, Rīgas
Kultūru vidusskola

8

e-vide MS Teams

Kadrija Beirote, Rīgas 6.
vidusskola

8

e-vide MS Teams

Ilze Čakāne, privātā
izglītības iestāde
'Domdaris"

veselības un fiziskās
tiešsaistes
aktivitātes mācību
kursi
jomas koordinatori
pirmsskolas un
sākumskolas
skolotāji

Program
mstunda Norises vieta
s

tiešsaistes
kursi
tiešsaistes
seminārs
tiešsaistes
seminārs

sākumskolas
skolotāji

tiešsaistes
kursi

Pamatskolas
skolotāji

tiešsaistes
kursi

Skolas veselības un fiziskās
aktivitātes mācību jomas
koordinatora loma
kompetenču pieejas
īstenošanā
Matemātikas mācību satura
apguve kompetencēs balstītā
pieejā pirmsskolā un
sākumskolā
Vērtēšanas pieeja dizainā un
tehnoloģijās
Mācību saturs un pieejas
akcenti Kultūras pamatos un
Kultūra un māksla I
Attālināts mācību process un
skolēnu pašvadīta mācīšanās
sākumskolā
Attālināts mācību process un
skolēnu pašvadīta mācīšanās
pamatskolā

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

Dace Sondare, t.67105541,
dace.sondare@riga.lv
Daina Keidāne, t.
67105550,
daina.keidane@riga.lv
Daina Keidāne, t.
67105550,
daina.keidane@riga.lv

4
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Sākum
Norises datumi, laiki
a
datums

16

Mērķa grupa

mērķgrupas
precizējums

profesionālās
pilnveides
Pasākums
pasākuma
forma

tiešsaistes
seminārs

Sadarbības iespējas
pirmsskolas darbā,
izmantojot Microsoft Teams

4

e - vide (Microsoft
Teams)

Ingrīda Priedīte, Rīgas
Teikas vidusskolas
direktores vietniece
izglītības jomā

Projekts "ES". 2.Modulis
"Sociālā un vides labsajūta."

4

e-vide (Zoom)

Jana Strogonova, biznesa
konsultante un trenere

tiešsaistes
kursi

Mācību jomu koordinatoru
veiksmīgas komunikācijas un
sadarbības stiprināšana

24

e-vide (Zoom)

3. - 9. klašu skolotāji

tiešsaistes
seminārs

Izmantojamie digitālie rīki
attālināto mācību procesā

4

e - vide (Zoom)

vēstures skolotāji

tiešsaistes
kursi

17

17.03. plkst.10.00-13.00

pirmsskolas
izglītības iestāžu
skolotāji, izglītības
iestāžu vadība

17

17.03. un 24.03.
plkst.14.00-15.30

visi skolotāji

tiešsaistes
kursi

17

17.03.plkst.13.00-16.00,
24.03.plkst.15.00-18.00
7.04.plkst.15.00-18.00
14.04.plkst.13.00-16.00
21.04.plkst.15.00-18.00
12.05.plkst.13.00-16.00

skolu mācību jomu
koordinatori

18

18.03. plkst.12.00-15.00

visi skolotāji

18

18.,25.03.plkst.15.0019.00

sociālā un
pilsoniskā joma

18

4

Kontaktpersona

Ilze Šūmane, Rīgas Teikas Aija Krečko, t. 67105545,
vidusskola
aija.krecko@riga.lv

visi skolotāji

18.03., 19.03. plkst.14.00sākumskolas
16.15; 22.03. plkst. 14.00 skolotāji
15.30
veselības un
18.03.plkst.15.00-18.00 fiziskās aktivitātes
joma

Starpdisciplinaritāte mācību
satura plānošanā
un īstenošanā, ieviešot
kompetencēs balstītas
mācības

Lektori

e-vide

16.03.plkst. 10.00-13.00

18

Program
mstunda Norises vieta
s

pirmsskolas
tiešsaistes
izglītības iestāžu
skolotāji, vadītāji un seminārs
metodiķi

tiešsaistes
kursi
sporta skolotāji

tiešsaistes
seminārs

Jaunā kompetenču izglītībā
balstītā mācību satura
apguve pamatskolā un
vidusskolā
Integrēts mācību saturs un
metodika kultūrizpratnes
veicināšanai sākumskolā
Pieredze, īstenojot mācību
programmu sportā jaunāko
klašu skolēniem attālināti

12

e-vide MS Teams

8

e-vide (Microsoft
Team)

4

e-vide (Microsoft
Team)

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

Zane Namatēva,
t.67105129,
zane.namateva@riga.lv
Sandra Graudiņa,
Inga Pāvula, supervizore un t.67105540,
konsultante, Andžela
sandra.graudina@riga.lv;
Sokolova, Mārupes Valsts Iveta Razumovska,
ģimnāzija
t.67105534,
iveta.razumovska@riga.lv
Gundega Ozola, Mārupes Dace Sondare, t.67105541,
Valsts ģimnāzijas skolotāja dace.sondare@riga.lv
Jolanta Lankovska,
Āgenskalna Valsts
ģimnāzija; Aija Biteniece,
Rīgas 84. vidusskola
Gunta Siliņa-Jasjukeviča,
LU, Dr. paed., docente,
pētniece

Iveta Razumovska,
t.67105534,
iveta.razumovska@riga.lv
Aija Krečko, t. 67105545,
aija.krecko@riga.lv

Iveta Razumovska,
Gita Pērkone, Rīgas Franču
t.67105534,
licejs
iveta.razumovska@riga.lv
5
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Sākum
Norises datumi, laiki
a
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Mērķa grupa

mērķgrupas
precizējums

profesionālās
pilnveides
Pasākums
pasākuma
forma

Program
mstunda Norises vieta
s

Lektori

Kontaktpersona

e-vide (Ms Teams)

Ilze Stobova, Mg. soc. sc.

Zane Namatēva,
t.67105129,
zane.namateva@riga.lv
Daina Keidāne, t.
67105550,
daina.keidane@riga.lv

visi skolotāji

tiešsaistes
kursi

Projekts "ES". 6.Modulis
"Etiķete attālināto mācību
laikā."

19

19.03. plkst. 13.00- 16.00 visi skolotāji

tiešsaistes
seminārs

Transversālās kompetences
un daudzveidīgo IT rīku
izmantošana attālināto
mācību laikā

4

e- vide (MS Teams)

Ļevs Rusilo, Rīgas Juglas
vidusskola

19

19.03., 26.03. plkst. 16.00
tehnoloģiju joma
- 19.00

HTML programmēšanas
pamati 7.klasei

8

e-vide (Zoom)

Inga Kauškale, Mežciema
pamatskolas matemātikas
un datorikas skolotāja

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

22

22.,29.03.plkst. 14.0016.15

visi skolotāji

tiešsaistes
kursi

6

e-vide (Zoom)

Inga Dreimane, psihologs

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

23

23.03. plkst. 15.00- 18.00 dabaszinātņu joma bioloģijas skolotāji

4

e-vide MS Teams

Liene Šminiņa, Rīgas
Hanzas vidusskola

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

23

23.03. plkst.15.00-18.00

4.-9. klašu dizaina
un tehnoloģiju
skolotāji (cietās
tehnoloģijas)

tiešsaistes
metodiskais
seminārs

Speciālās zināšanas
pedagogiem bērnu tiesību
aizsardzības jomā
Bioloģijas mācību saturs un
sasniedzamie rezultāti
attālinātās mācīšanās laikā

tiešsaistes
seminārs diskusija

Attālinātais darbs dizaina un
tehnoloģiju mācībās 4.9.klasēs (2.grupa)

4

e - vide (Zoom)

Evija Rozentāle, Rīgas
Kultūru vidusskolas
direktora vietniece

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

25

25.03. plkst.14.00 - 17.00 matemātikas joma

tiešsaistes
kursi

Savstarpējā mācīšanās un
stundu vērošana
matemātikas jomā

36

e-vide

paši grupas dalībnieki

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

26

26.03. plkst 14.00

Ģeogrāfijas mācību saturs
un sasniedzamie rezultāti
attālinātās mācīšanās laikā

4

e-vide MS Teams

Vita Ozola, Rīgas 25.
vidusskola

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

19

19.03. un 25.03.
plkst.14.00-15.30

tehnoloģiju joma

6. - 9. klašu skolotāji kursi

matemātikas
skolotāji 1.-9.kl.

tiešsaistes
dabaszinātņu joma ģeogrāfijas skolotāji metodiskais
seminārs

4

6

