Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas
PEDAGOGU PROFESIONĀLO KOMPETENČU PILNVEIDES PLĀNS Rīgas Valstpilsētas un Valsts ģimnāziju pedagogiem - 2022.gads
*Nodarbību laikā lūdzu pieslēgties ar video kameru, lai nodarbības vadītājam ir vieglāk komunicēt ar dalībniekiem.
Norises datumi,
laiki

22. augusts
9.00 – 12.00

Mērķauditorija

Kursa tēma

Mērķis un īsa anotācija

Nories
vieta

Dabas zinību
pedagogi, klašu
audzinātāji

“Audzināšanas darba
īstenošana dabas zinību
jomas stundās.” – 6h
programma*.

Programmas mērķis ir apgūt dažādus paņēmienus, kā pilnveidot pedagoga
prasmi organizēt skolēnu darbu vienotā komandā, apgūt klases saliedētības
gara veidošanas principus un paņēmienus skolēnu pašizaugsmes nolūkos.
Piemēri, kā veidot interesantas un jēgpilnas mācību stundas ar audzināšanas
un karjeras orientācijas elementiem, integrējot dabaszinību jomas stundās
caurviju prasmes un zināšanas no dažādiem mācību priekšmetiem

e-vide
(Zoom)

ATKĀRTOTI
19. un 23.
augustā
9.00-12.00.

25. augusts
9.00-20.00

30. augusts
9.00- 20.00

Lektors

RV2Ģ ķīmijas
un bioloģijas
skolotāja G.
Boldāne

Programmas
vadītājs un
pieteikšanās saite

Inga Treimane,
29230892 epieteikšanās:
https://forms.offic
e.com/r/R7z5S4P
vzZ

Programma paredzēta
vispārējās vidējās
izglītības
matemātikas
pedagogiem

“Statistika un
varbūtība Matemātika I un
Matemātika II kursu
jaunā satura vienumi”
– 8h programma

Profesionālās kompetences pilnveides programmas rezultātā tiks
pilnveidotas pedagogu teorētiskas zināšanas par statistiku un varbūtību Matemātika I un Matemātika II kursu jaunā satura vienumiem. Skolotāji
iegūs metodiskus ieteikumus šo tēmu pasniegšanai. Skolotājiem būs iespēja
iepazīties ar starptautiskā bakalaurāta Diploma programmas pieredzi. Kursu
dalībnieki iegūs materiālus, mācību uzdevumus ikdienas darbam, izmēģinās
savas spējas pētījuma datu apstrādei ar MS Excel un Geogebra palīdzību.

Klātien
ē
RV2Ģ
telpās

Programma paredzēta
vispārējās izglītības
dabaszinību (tai
skaitā –
sākumskolas),
ģeogrāfijas,
bioloģijas, latviešu
valodas, literatūras un
novadu mācības
pedagogiem

“Leišmales
kultūrreģions:
novadpētniecība,
brīvdabas pedagoģija
un mācību stunda
mežā” – 12 h
programma.

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu zināšanas par Leišmales
kultūrreģionu, tā raksturīgajām pazīmēm, savdabību un atšķirībām,
novadpētniecības metodēm un paņēmieniem, brīvdabas pedagoģiju,
organizējot mācību stundas ārpus klases telpas, īpašu uzmanību pievēršot
mācību stundas organizēšanai mežā. Dalībnieki visu apgūs praktiski,
apmeklējot dabas liegumu „Ukru gārša” un „Bēnes Garākalna smilšu krupja
atradne”, kur varēs mērīt dižkokus, klausīties vietējā izloksnē, lasīt stāstus
un degustēt īpašo kuģeli.

Izbrauk
uma
sesija

Jebkuram vidusskolas
vai pamatskolas
pedagogam.

“Sadarbības iespējas,
starpdisciplinaritāte,
novadpētniecība un
brīvdabas pedagoģija”
– 12 h programma.

RV2Ģ skolotāji A. Ģērmanis un I. Anstranga dalīsies savā pieredzē par
savstarpēju sadarbību, kopīgu plānošanu, starppriekšmetu saikni (literatūra
un ģeogrāfija), mācību stundu vadīšanu dabā un muzejā.

Izbrauk
uma
sesija

Tatjana
Strigaļova,
Rīgas Valsts 2.
ģimnāzijas
matemātikas
skolotāja,
Tehnoloģiju
jomas vadītāja

Inga Treimane,
29230892 epieteikšanās:

Mg. geogr.
Andris
Ģērmanis, Rīgas
Valsts 2.
ģimnāzijas
ģeogrāfijas
skolotājs

Inga Treimane,
29230892 epieteikšanās:

Mg. geogr.
Andris
Ģērmanis
(ģeogrāfijas
skolotājs) un
Mg. paed. Inese
Anstranga
(latviešu

Inga Treimane,
29230892 epieteikšanās:

https://forms.offic
e.com/r/xgHs6nk
KN6

https://forms.offic
e.com/r/ahrZmTa
hNR

https://forms.offic
e.com/r/CEyQx2
Y4it

1

valodas un
literatūras
skolotāja)
12. oktobrī
no pl. 14.0017.00. un 18.
oktobrī no pl.
15.30- 18.30

Pedagogi, izglītības
iestādes vadītāji,
izglītības iestāžu
vadītāju vietnieki,
metodiķi

“Statistika un
varbūtība Matemātika I un
Matemātika II kursu
jaunā satura vienumi”
– 8h programma.
ATKĀRTOTI

Profesionālās kompetences pilnveides programmas rezultātā tiks
pilnveidotas pedagogu teorētiskas zināšanas par statistiku un varbūtību Matemātika I un Matemātika II kursu jaunā satura vienumiem. Skolotāji
iegūs metodiskus ieteikumus šo tēmu pasniegšanai. Skolotājiem būs iespēja
iepazīties ar starptautiskā bakalaurāta Diploma programmas pieredzi. Kursu
dalībnieki iegūs materiālus, mācību uzdevumus ikdienas darbam, izmēģinās
savas spējas pētījuma datu apstrādei ar MS Excel un Geogebra palīdzību.

Klātien
ē
RV2Ģ
telpās

13.10.2022.
un
18.10.2022.
no pl. 15.3018.30.

Pamatizglītības un
vispārējās vidējās
izglītības iestāžu
pedagogi un klašu
audzinātāji

“Tikumu atklāsme
latviešu rakstnieku
darbos un to iekļaušana
mācību un
audzināšanas procesā”
(4 stundas) un “Tikumi
Annas Brigaderes
darbos un mācību un
audzināšanas procesā”
(4 stundas)

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu zināšanas par izglītojamo
audzināšanas vadlīnijās minētajiem tikumiem, rodot iespējas to
netradicionālai ieviešanai dažādos mācību priekšmetos un audzināšanas
darbā, meklējot un atrodot tikumus Annas Brigaderes daiļdarbos un citu
latviešu rakstnieku daiļdarbos

Ms
Teams
platfor
mā

25. oktobris

Dabas zinību
pedagogi, klašu
audzinātāji

“Audzināšanas darba
īstenošana dabas zinību
jomas stundās.” – 6h
programma*.

Programmas mērķis ir apgūt dažādus paņēmienus, kā pilnveidot pedagoga
prasmi organizēt skolēnu darbu vienotā komandā, apgūt klases saliedētības
gara veidošanas principus un paņēmienus skolēnu pašizaugsmes nolūkos.
Piemēri, kā veidot interesantas un jēgpilnas mācību stundas ar audzināšanas
un karjeras orientācijas elementiem, integrējot dabaszinību jomas stundās
caurviju prasmes un zināšanas no dažādiem mācību priekšmetiem

e-vide
(Zoom)

9.00 – 12.00

ATKĀRTOTI

Tatjana
Strigaļova,
Rīgas Valsts 2.
ģimnāzijas
matemātikas
skolotāja,
Tehnoloģiju
jomas vadītāja

Inga Treimane,
29230892 epieteikšanās:

Mg. geogr.
Andris
Ģērmanis,
ģeogrāfijas
skolotājs un Mg.
paed. Inese
Anstranga,
latviešu valodas
un literatūras
skolotāja

Inga Treimane,
29230892 epieteikšanās:

RV2Ģ ķīmijas
un bioloģijas
skolotāja G.
Boldāne

Inga Treimane,
29230892 epieteikšanās:

https://forms.offic
e.com/r/xgHs6nk
KN6

https://forms.offic
e.com/r/qrD2R3m
LBS

https://forms.offic
e.com/r/Jw4k7MT
cK4
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