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RAĢ PEDAGOGU MEISTARĪBAS KALVE

PROGRAMMAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI

MĀCĪBU FORMA

MĀCĪBU NORISE

IESPĒJU DAŽĀDĪBA PRAKTIZĒŠANA UZDROŠINĀTIES

REZULTĀTI

REZULTĀTI UN IEGUVUMI

KURSU PADLET SIENA

Skolas pedagogu kapacitātes stiprināšana informācijas 
un komunikāciju tehnoloģiju integrācijai mācībās

Lietot dažādas lietojumprogrammas

Veidot mācību materiālus lietojumam tiešsaistē

Izmantot tehnoloģijas mācībām ārpus klases

Sadarboties un mācīties e-vidē

Klātienes semināri (3) Webināri (12) Meistarklases (10)

Iespējas ir ļoti daudz, jāmācās gudri izvēlēties!

Meklēju motivāciju un iedrošinājumu, lai varētu strādāt intere-
santāk. Šie semināri deva jaunas idejas rīkoties!

Iegūtas jaunas prasmes un novadīta jauka stunda ar pašas izvei-
doto testu. Skolēniem prieks darboties ar planšeti!

Lai arī no datora nebaidos, nekāda liela interese, nepieciešamība 
un arī iespēja uzzināt, cik dažādas dzīvei un mācībām vajadzīgas 
lietas ar datoru var izdarīt, man nebija. Nu esmu kaut pavisam 
nedaudz kaut ko jaunu uzzinājusi un arī iemācījusies. Protams, ka 
ir nepieciešamas iegūtās zināšanas un prasmes biežāk realizēt 
dzīvē, lai tās neaizmirstu, vai arī šādu pieredzes apmaiņu rīkot vēl.

Pedagogi reflektē par apgūto noslēguma seminārā, sniedzot           
atgriezenisko saiti par apgūto gan sev, gan citiem kolēģiem

Stiprinātas pedagogu prasmes jēgpilni integrēt daudzveidīgu      
tehnoloģiju lietojumu mācību stundās un ārpusklases aktivitātēs

Demonstrēti pedagogu vadītās meistarklasēs 
(10 atvērtās stundas)

“Neļaujiet tam, ko Jūs nevarat izdarīt,
traucēt tam, ko Jūs varat izdarīt!” 
J. Vudens 

Veicināt sākumskolas pedagogu kompetenci integrēti lietot teh-
noloģijas mācību procesā, lai veidotu pamatu augsta līmeņa 
mācīšanās prasmju attīstībai skolēniem un pieredzi kompetenču 
pieejā balstīta mācību satura īstenošanai pedagogiem

Pilnveidot IKT prasmes un prasmi modelēt integrētas mācības

SADARBOJĀMIES 
KLĀTIENĒ UN 
TIEŠSAISTĒ

PILNVEIDOJĀM 
IKT PRASMES

LIETOJĀM 
APGŪTĀS 
PRASMES 

MODELĒJĀM 
MĀCĪBAS

INTEGRĒJĀM 
TEHNOLOĢIJAS

DEMONSTRĒJĀM 
APGŪTO 
PRAKTISKI

VEIKUMS

Turpinām mācīties!

Saskaņā ar savām kompetencēm pedagogi izvēlas tās mācību 
nodarbības, kuras ir vislietderīgākās katra konkrētā pedagoga 
profesionālajai pilnveidei un mācību vajadzībām (vismaz 6 ve-
binārus no 12)

Pedagogi piedalās lekcijā-seminārā un demonstrē 1 meistarklasi 
(sagatavo pāros)


