Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide 2018./2019. mācību gadā
APKOPOJUMS

Nr.
1.

1.semestris
A programmas kursi „Pedagogu

profesionālo kompetenču pilnveide,
īstenojot RVT 2018./2019.m.g. mācību un
metodiskā darba prioritātes pārmaiņu
vadības kontekstā”

2.

RVT vadības profesionālās pilnveides
pasākums izglītības iestādes pārvaldības
pilnveides kontekstā

Īstenošana
27.-29.08.
2018.

Mērķ-auditorija
RVT pedagogi

Dalībnieku
skaits
Plānots
240

Formāts
Piedāvāto lekciju/darbnīcu
komplektācija pēc kursu
dalībnieka izvēles

Ieguva apliecības
93

11.09.2018.

RVT vadība

Plānots
35

Lekcija/
nodarbība

Ieguva apliecības
15

3.

A programmas kursi „Pedagogu

20.11.2018.

profesionālo kompetenču pilnveide
mūsdienīgu, mācību procesa efektivitāti
sekmējošu e-rīku (e-skolvadības un estudiju vides, mobilās aplikācijas, tīmekļa
vietnes u.c.) lietošanā”

4.

A programmas kursi „Mobilo aplikāciju un

planšetdatoru izmantošana angļu valodas
un matemātikas apguvē”

RVT metodisko
komisiju vadītāji

Plānots
14

Vienas dienas kursi, piesaistot
RVT un ārējos lektorus

Ieguva apliecības
16
20. – 23.11.
2018.

RVT angļu valodas
un matemātikas
skolotāji

Plānots
23

Ieguva apliecības
7

12 stundas
(8 klātnienes nodarbības + 4
stundas patstāvīgais darbs)

2.semestris
5.

A programmas kursi „Mācību procesa
organizēšana e-mācību vidē (Moodle vides
apguve)”

Īstenošana
20.03.2019.10.04.2019.

Mērķ-auditorija
RVT metodisko
komisiju vadītāji,
pedagogi

Dalībnieku
skaits
Plānots 16

Formāts
4 nodarbību cikls ar
patstāvīgiem darbiem starp
nodarbībām

Ieguva apliecības
16
6.

A programmas kursi „Microsoft Office
365 bezmaksas produktivitātes rīku
lietošanas apguve”

10.01.2019. – RVT pedagogi
24.03.2019.

Plānots – atkarībā no 10 stundas (stundu garas
interesentu
iknedēļas nodarbības)
skaita
Ieguva apliecības
23

7.

A programmas kursi „Pedagogu
profesionālās kompetences pilnveides
pasākumu cikls par vērtēšanas procesa un
pārbaudes darbu izveides jautājumiem”

22.01.2019. – RVT pedagogi
14.05.2019.

8.

A programma par andragoģijas
teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem

19.02.2019.

Plānots - atkarībā no
interesentu
skaita
Ieguva apliecības
1.modulis – 19
2.modulis – 23
3.modulis – 24
4.modulis – 11
5.modulis - 23
Plānots - atkarībā no
interesentu
skaita

RVT pedagogi, kuri
īsteno izglītības
programmas
pieaugušajiem

5 nodarbību cikls (katru mēnesi
viena nodarbība)

6 stundas (4 stundas klātienes
nodarbības un 2 stundas
patstāvīgs darbs ar e-vidē
pieejamiem materiāliem)

Ieguva apliecības 6
9.

A programma “Grāmatvedības akadēmijas 10.06.2019.
intensīvais kurss” (IZM mērķfinansējums)

RVT un citu PIKC
pedagogi

10.

Atbalsta pasākums “Es vadu sevi un
mijiedarbojos ar citiem” RVT Metodiskās
padomes dalībniekiem

RVT izglītības
metodiķi un
pedagogi

12.06.2019.

Plānots 22
Ieguva apliecības
19 (t.sk. 5 RVT
pedagogi)

8 stundas (piesaistot ārējo
lektori S.Reķi)

Plānots 30
4 stundas
(piesaistot ārējo lektori S. Lāci)
Nenotika
interesentu trūkuma
dēļ
Sagatavoja izglītības metodiķe A.Gaidule, 17.06.2019.

