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Vidzemes reģionālais metodiskais centrs:
Pedagogu tālākizglītības programmas un apmeklējums 2020./21. mācību gadā
Apliecības
Nr.p.k.

Laiks

Programmas nosaukums

Dalībnieku skaits

IT izmantošana attālinātajā mācību procesā

33

X

X

Noderīga personalizēta atgriezeniskā saite
skolēnu individuālo kompetenču attīstībai
un mācību sasniegumu uzlabošanai.

247

X

X

Digitālās, komunikācijas un pašdisciplīnas
prasmes attālināto mācību periodā

102

102

-

6ha

9ha

Augusts/septembris
1.

2.

3.

5 tēmu nodarbības +
indiv.
8.,9.,10., 15.,
21.decembris
(bija plānots 19.okt.)
5 tēmu nodarbības
22.decembris
4.janvāris
2 nodarbības

Kopā
1.semestrī

13 nodarbības

4.

30.aprīlis
9 nodarbības

Kopā
2.semestrī

10 nodarbības

Kopā gadā

23 nodarbības

382
Skolotāja profesionālā darbība attālinātajā
mācību procesā, akcentējot izglītojamā
personību

(no 31 izglītības u.c.iestādēm)
X
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Programmas , nodarbības, meistarklašu vadītāji no Cēsu alsts ģimnāzijas
Laiks

Augusts/septembris

Programmas nosaukums
IT izmantošana attālinātajā
mācību procesā

5 tēmu nodarbības + indiv.

Nodarbības nosaukums
“IT izmantošana attālinātajā mācību
procesā. Konceptuālais akcepts, plusi un
mīnusi. www.zoom.us u.c. rīku vispārējs
raksturojums”.
Platformas uzdevumi.lv izmantošana
mācību procesā

CVĢ pedagogs
Ilmārs Siliņš

Agrita Bartušēvica

 Praktiskie rīki mācību stundai:
Google forms; Linoit; Quizziz; u.c.

Selga Goldmane

 Tiešsaistes rīki mācību un
audzināšanas stundām:

8.,9.,10., 15., 21.decembris
(bija plānots 19.okt.)

Noderīga personalizēta
atgriezeniskā saite skolēnu
individuālo kompetenču
attīstībai un mācību
sniegumu uzlabošanai.

Google disks - tiešsaistes dokumentu
veidošana, uzglabāšana;
https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
; https://bubbl.us/ ;
https://www.befunky.com/ ; https://www.qrcode-generator.com/ ; https://quizlet.com;
https://prezi.com/

Ieva Lapsiņa

Tiešsaistes rīka Padlet.com izmantošanas
iespējas mācību stundās

Karīna Rutmane
Anita Alhimova

IT rīku izmantošana attālinātajā mācību
procesā. Padlet.com; Plickers.com

Karīna Rutmane

Atbalsts klases audzinātājam

Agrita Bartušēvica
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IT rīku izmantošana mācību procesā un
ārpusklases darbā
Dabiskais/ bezatkritumu saimniekošanas
modelis starppriekšmetu saites
nodrošināšanā klases stundu vadīšanai
ārpus skolas
Līga Eglīte - Cēsu Vēstures un Mākslas
muzejs
Atgriezeniskā saite un mācīšanās.
Mg.paed.Ilze Gaile (Latvijas Universitātes
inovāciju cenrs)
Efektīvas komunikācijas veidošana ar
jauno digitālo paaudzi.
Andris Arhomkins („Start Strong”)
22.decembris
2021. gada 4.janvāris

Digitālās, komunikācijas un
pašdisciplīnas prasmes
attālināto mācību periodā

Digitālā komunikācija un ar to saistītās
problēmas
Ph.D.Prof.Sandra Veinberga
Stresa vadība, mācīšanās motivācija un
pozitīvā disciplinēšanās attālināto
mācību periodā
Iveta Aunīte
(praktizējoša psiholoģe)

Ieva Lapsiņa
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2021.gada 30.aprīlis

Skolotāja profesionālā
darbība attālinātajā mācību
procesā, akcentējot
izglītojamā personību

Izklājlapu lietotnes izmantošana
automatizēti labojamas krustvārdu mīklas
veidošanā.
Starppriekšmetu saikne: angļu valoda,
literatūra un vēsture. Pieredze ceļā uz
kompetenču izglītību.

Mg.philol. Ineta Ābola
Mg.hist. Solveiga Upīte,
Sandra Nagle

12.klases skolēnu sagatavošana
centralizētajam matemātikas eksāmenam

Mg.paed. Agrita
Bartušēvica

Jēgpilna videomateriālu izmantošana
vācu valodas apguvē no A1 līdzB2
līmenim

Mg.artium. Ruta Amoliņa

Teātra mākslas elementu integrācija
dažādos mācību priekšmetos
Skolēna personības pašaktualizācija un
sevis apzināšanās, apgūstot Imanta
Ziedoņa daiļradi
Fizika attālinātās apmācības režīmā
„Cita Māj -Turība”
Es – zinātnieks!
Sagatavoja:
CVĢ direktora vietniece metodiskajā darbā Dace Baltiņa

Mg.math. Diāna Siliņa

Mg.paed. Inguna Gaile

Mg.sc.admin. Laura
Šķestere
Indulis Jirgensons
Mg.paed. Inese Kukaine

